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3vinotíciasAGENDA:
DEGUSTAÇÕES E EVENTOS

RIO DE JANEIRO SÃO PAULO

ABS-RIO-BARRA
VINHOS DO DÃO

20/08/2018 - 19:30

a importadora docwine patrocina 
a degustação Vinhos do dão, 
representados pelas vinícolas Quinta 
da Mariposa, Quinta das Lameiras 
de santar e Casa de são Francisco. 
este é mais um evento imperdível 
apresentado pelo sommelier Fabio 
Xavier.

Valor Individual: R$50,00
Para rofissionais da área, em dia com 
a aBs, a inscrição é gratuita.
Inscrição: (21)2285-0497|(21)2265-
2157 e abs@abs-rio.com.br

ABS-SP
MATIAS RICCITELLI NA ABS-SP

22/08/2018 - 20:00

Matías Riccitelli faz parte de uma 
nova geração de enólogos que está 
ajudando a mudar a imagem da 
vitivinicultura argentina. não apenas 
em relação ao estilo dos vinhos, mas 
também de sua apresentação, sem 
nunca perder de vista que qualidade e 
fidelidade às origens vem em primeiro 
lugar. Riccitelli é filho de um dos mais 
respeitados enólogos argentinos.
na próxima quarta-feira, dia 22, 
Riccitelli estará na aBs-sP para 
conduzir degustação de alguns dos 
rótulos que produz, todos importados 
e distribuídos por nossa parceira 
Winebrands.

Valor Individual: R$40,00 
(associados) e R$30,00 (associados 
participantes)
Inscrição: (11)3814-7853| abs-sp@
abs-sp.com.br

SBAV-SP
UMA VIAGEM POR REGIÕES DA 
ITáLIA

21/08/2018 - 20:00

enotria – terra do vinho – era como 
os gregos chamavam a itália, pois o 
país sempre teve a vinicultura como 
destaque. o Grupo antinori se dedica 
a produção de vinhos há mais de 600 
anos e com isso ajuda a disseminar 
a enocultura pelo mundo. a sbav-sP 
recebe a importadora Winebrands 
para degustação orientada que fará 
um passeio pelas regiões onde o grupo 
tem produção de vinho na itália. a 
degustação contará com uma bela 
seleção de 6 vinhos, representativos 
dessas casas, e também alguns 
clássicos. o evento acontecerá no 
dia 21 de agosto e será comandado 
por José eduardo Barboza, sommelier 
da importadora Winebrands. no fim 
da degustação a importadora dará 
desconto especial para os participantes 
que quiserem adquirir os rótulos 
degustados.

Valor Individual: R$50,00 
(associados) e R$100,00 (não 
associados)
Inscrição: (11)3814-7905| vinho@
sbav-sp.com.br

ABS-RIO-FLAMENGO
VAI, QUE É SOPA1!

23/08/2018 - 19:30

Quando o frio começa a se insinuar, a 
sopa é um dos pratos mais lembrados. 
nem sempre ela é associada ao vinho, 
mas essa é uma dupla que se entende às 
mil maravilhas. Para comprovar, Celio 
alzer programou uma degustação com 
seis casamentos bem-sucedidos.
evento limitada a 30 pessoas

Valor Individual: R$193,00 (sócio), 
R$251,00 (não sócio)
Inscrição: (21)2285-0497|(21)2265-
2157 e abs@abs-rio.com.br

SBAV-SP
CURSO BáSICO INTENSIVO

27/08/2018 - 20:00

a sBaV-sP tem um curso básico 
intensivo de introdução ao mundo do 
vinho, com apenas um dia de aula, o 
workshop sobre vinhos – degustação 
e conceitos básicos. nesses encontros 
são abordados temas como história da 
bebida, os tipos de vinho e vinificação, 
principais países produtores e suas 
regiões, técnicas de degustação, 
compra com base nas indicações 
do rótulo, serviço, tipos de taça e 
harmonização com comida. o curso 
tem por objetivo unir a degustação 
prática à teoria, de forma simples, 
clara e objetiva. afinal, aprender 
degustando é muito mais prazeroso 
e efetivo. a aula terá a duração de 3 
horas, com degustação de 7 vinhos 
(sendo 1 espumante, 2 brancos e 4 
tintos).  

Valor Individual: R$200,00
Inscrição: (11)3814-7905| vinho@
sbav-sp.com.br
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DEGUSTAÇÃO PREM1UM WINES – VINHOS DA ITáLIA
29/08/2018 - 20:00

Márcio oliveira, editor da Vinotícias, conduzirá uma degustação na sede da PReM1UM, 
em Belo Horizonte, ocasião em que os participantes terão a oportunidade de provar 
vinhos de diferentes regiões da itália. imperdível!

Serão degustados: • Musìta Regieterre Catarratto sicilia doC 2016 i • donnachiara 
Greco di Tufo doCG 2013  i • Venica & Venica sauvignon Ronco delle Melle Collio doC 
2009 i • Paololeo Passo del Cardinale Primitivo di Manduria doP 2015 i • domenico 
Clerico Visadì Langhe doC dolcetto 2015 i • Monte Bernardi sa’etta Chianti Classico 
Riserva doCG 2008 i • Podere La Vigna Brunello di Montalcino doCG 2012

Local: sede da PReM1UM - endereço: Rua Professor estevão Pinto, 351, serra.
Informações: (31) 3282-1588 com Yasmina, (31) 99122-6170 com norah ou (31) 
99112-7512 com Pollyana.
VALOR: R$250,00 - PAGAMENTO ANTECIPADO

VAGAS LIMITADAS A 10 PARTICIPANTES.

BELO HORIZONTE
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PENFOLDS BIN 389 CABERNET SHIRAZ 2006 – SOUTH AUSTRALIA  
 
 a Penfolds é uma produtora australiana de vinhos que foi fundada em adelaide em 1844 por Christopher Rawson 
Penfold, um médico inglês que emigrou para a austrália, e sua esposa Mary Penfold. o Bin 389 é muitas vezes referida 
como “Baby Grange”, em parte porque os componentes do vinho são amadurecidos nos mesmos barris que realizou a 
safra anterior do Grange. Feito pela primeira vez em 1960, pelo lendário Max schubert, este foi o vinho que ajudou a forjar 
reputação sólida Penfolds com bebedores de vinho tinto. Combinando a estrutura de Cabernet sauvignon com a riqueza 
de shiraz, o Bin 389 também exemplifica a equilíbrio judicioso de frutas e carvalho. Blend de 54% Cabernet sauvignon e 
46% shiraz. amadurecimento: 12 meses em barricas de carvalho americano (40% novas e 60% segundo uso).

Notas de Degustação: Rubi terroso profundo e denso. aromas de mistura exótica e untuosa de tâmaras, ameixas e 
outras frutas secas do oriente Médio. as especiarias são abundantes, baunilha, erva seca. Paladar: impactado pelas frutas 
maduras da Cabernet. os sabores confitados de marzipan, alcaçuz e anis são bem integrados com o carvalho. Taninos 
finos e elegantes garantem um vinho suculento com um longo e prazeroso fim de boca. Recomenda-se decantar por pelo 
menos 30 minutos.

Guarda: Já está pronto, mas pode ser bebido entre 2015 a 2040 !!! diz a ficha técnica.

Notas de Harmonização: Perfeito se acompanhado de carnes vermelhas grelhadas, caças e cordeiro. Vai bem com 
Churrasco, massas e risotos com molhos consistentes. Ragu de rabada com polenta mole e queijos fortes como parmesão.

Temperatura de Serviço: 17 a 18ºC.

Onde comprar: em BH: este vinho foi comprado na MISTRAL – endereço: Rua Cláudio Manoel, 723 - savassi - Telefone:(31) 3115-2100. Mas não encontrei 
safras novas por lá!

 alguns leitores do VinoTÍCias solicitaram que eu sugerisse um vinho por semana, anotando notas de degustação e onde comprar. Vão ai mais vinhos 
para encher as taças. a lista de 2015 contemplou 260 rótulos diferentes e a de 2016 alcançou 156 vinhos. Em 2017 degustamos 786 vinhos em degustações 
com Confrarias, e listamos mais de 180 rótulos sugeridos como vinhos da semana! os vinhos geralmente são provados em degustações promovidas 
semanalmente, sendo a grande maioria delas realizadas às cegas.

VINHO DA SEMANA
POR MáRCIO OLIVEIRA

www.mistral.com.br
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ALION 2012 – RIBERA DEL DUERO – ESPANHA
 
 Verdadeiro clássico da espanha, é um colecionador de prêmios e altas notas da crítica especializada. Um tinto rico, 
intenso e moderno, elaborado com a Tempranillo na região da Ribera del duero, e que prima pela elegância. Vinhedos 
plantados em 1986as uvas Tempranillo (Tinto Fino) que compõem o vinho são provenientes de diferentes terroirs de Ribera 
del duero, sendo a idade média dos vinhedos de 30 anos. a colheita é manual e as uvas são transportadas em caixas de 
12 kg até a adega, passando, imediatamente, por uma cuidada seleção. a fermentação alcoólica ocorre em tanques de 
madeira com controle de temperatura, visando uma boa extração dos polifenóis. após uma vinificação tradicional com 
controle de temperatura, o vinho fica 3 meses em cuba de aço inoxidável com as borras. Fermentação malolática completa. 
Maturado por 14 a 18 meses em barricas de carvalho francês 100% novas, traz a assinatura de Vega sicilia.

Notas de Degustação: apesar de muito jovem, já impressiona pela acidez e qualidade dos seus taninos. Preciso e tenso, 
tem ótima textura de taninos, vibrante acidez e final longo, com toques minerais, de frutas vermelhas frescas e de folhas 
de tabaco. Um belo vinho.

Guarda: Já está pronto, mas pode ser bebido até 2022! alguns enólogos e críticos garantem que aguenta guarda por 20 
anos.

Reconhecimentos: Premiações safra 2012 - 95 pontos Robert Parker | 93 pontos Wine enthusiast | 90 pontos Wine 
spectator.

Notas de Harmonização: Perfeito se acompanhado de carnes vermelhas grelhadas, caças e cordeiro.

Temperatura de Serviço: 17 a 18ºC.

Onde comprar: em BH: MISTRAL – endereço: Rua Cláudio Manoel, 723 - savassi - Telefone:(31) 3115-2100.

www.mistral.com.br
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 embora possa parecer um tema muito técnico para que o amante e consumidor de vinhos se interesse, o assunto é muito perguntado nas degustações 
que oriento. assim sendo, apesar de não ser um expert no assunto, resolvi pesquisar o tema, conversei com alguns enólogos amigos e escrevi este artigo com 
a ideia de contribuir para o entendimento de que a levedura desempenha um importante papel na forma como o vinho é feito!
 o complexo saccharomyces sensu stricto, foi proposto por Van de Walt em 1970, que selecionou 21 
espécies de leveduras deste gênero associadas a fermentação. em 1984 Yarrow reduziu todos estes gêneros 
a uma só espécie saccharomyces cerevisiae. a partir de 1987, com o uso de técnicas de biologia molecular, 
foram reclassificadas novamente em diferentes espécies, utilizadas na indústria de alimentos. Temos então 
a saccharomyces bayanus (para vinhos e sidras), s. cerevisiae (para cerveja ale, vinhos, pães e saquê) e s. 
pastorianus (para cerveja lager). 
a levedura é um dos principais fatores que afetam o sabor do vinho. seu principal trabalho é converter o 
açúcar do suco de uva em vinho, mas o tipo de levedura usado afetará o sabor e os componentes aromáticos 
do vinho. em resumo, usar levedura nativa (também chamada de “indígena” ou “selvagem”) pode trazer uma 
paleta mais ampla de sabores e aromas do que você obterá com levedura selecionada (também chamada 
de “cultivada”). 
 Mas mesmo que a levedura selecionada não produza vinhos tão bombásticos quanto o mesmo vinho 
feito com levedura nativa, ela acelera a fermentação enquanto converte o açúcar em álcool, dando-lhe uma 
consistência inspiradora de confiança toda vez que você a usa.
 ao longo do processo de vinificação, a levedura nativa está em toda parte. ela está presente no ambiente do vinhedo, da vinícola, no porão, nas paredes, 
no teto e em todos os recantos de qualquer instalação de processamento ou equipamento de vinificação. Trabalhar com as leveduras nativas cria a oportunidade 
de realmente capturar a essência da vinha na garrafa. Por outro lado, o enólogo pode acabar com uma fermentação emperrada (presa) ou com um vinho 
realmente incomum, e espetacular. 
 as mutações frequentes em leveduras nativas podem ser um verdadeiro curinga no processo de vinificação, e é uma decisão do enólogo avaliar se o risco 
de usá-las vale a pena de ser corrido.
 Por outro lado, os enólogos gostam de ter tudo sobre controle (bem, na maioria das vezes) e levedura selecionada é uma das ferramentas de produção 
que lhes dá controle sobre os resultados esperados. a levedura nativa nem sempre é suficientemente forte para terminar a fermentação (daí a preocupação 
com fermentações presas). e se o enólogo estiver compartilhando uma instalação de vinificação com outros produtores de vinho (o que é bastante comum em 
regiões que estão se consolidando como novas produtoras de vinho, em que os produtores levam suas uvas para vinificar numa instalação comum), os outros 
produtores que trabalham no mesmo prédio poderão introduzir inadvertidamente muitas outras leveduras na instalação e elas interagirão com as leveduras 
nativas que já estavam por lá inicialmente. Todas essas leveduras sofrerão mutação até algum nível e não há como ter certeza de como isso afetará seus vinhos.
 essa mutação não é necessariamente uma coisa boa ou ruim, significa apenas que a levedura original que uma vez foi inoculada se fortaleceu e se tornou 
mais forte. existem muitos tipos / variedades diferentes de levedura, e os principais tipicamente encontrados na vinha só podem sobreviver para alimentar 
a fermentação até o vinho atingir cerca de 10-12% de álcool. Tudo bem se o enólogo estiver produzindo um vinho mais leve e mais delicado em uma zona 
climática propícia, mas se ele quiser fazer um vinho um pouco mais opulento, acabrá tendo que recorrer as variedades comerciais selecionadas que podem levar 
o vinho a 15-18% de álcool sem nenhum problema. dai o uso das leveduras selecionadas ser ideal para os níveis típicos de álcool de 13,5-15% que estamos 

QUAL É O PAPEL DA LEVEDURA NATIVA E DA 
LEVEDURA SELECIONADA NA VINIFICAÇÃO? 

POR MáRCIO OLIVEIRA

ARTIGO
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acostumados a ver em vinhos do Chile, argentina, Califórnia, austrália. 
 É claro que o enólogo pode começar a fermentação usando levedura nativa e depois seguir com levedura selecionada. isto lhe dará o melhor dos dois 
mundos: a oportunidade de produzir o vinho que mais reflita as qualidades do vinhedo, e com a segurança que a fermentação se completará sem dificuldades, 
criando um grande vinho.
 algumas vinícolas coletaram amostras das culturas de leveduras residentes em suas instalações e descobriram que elas tinham linhagens mutantes que 
se tornaram sua própria identidade. Um dos casos mais famosos é a cepa Williams selyem. É uma levedura de fermentação incrível, e acredita-se que seja uma 
mutação entre levedura nativa e várias outras linhagens que vivem na vinícola Williams selyem, e que, ao longo dos anos, criaram uma levedura poderosa. 
Funciona muito bem na fermentação de Pinot noir, mas também é útil para finalizar qualquer fermentação “problemática”.
 esta vinícola, instalada no Russian Valley (Califórnia), é especialista em Pinot noir, Chardonnay e Zinfandel.  seus 26 rótulos de Pinot noirs são sempre 
bem reconhecidos e a lista de espera para receber seus vinhos varia entre 9 a 12 meses, mas já posssível encontrar alguns desses altamente procurados Pinot 
noirs em lojas de varejo e alguns restaurantes - especialmente os 12 single-vineyard Pinot noirs, seus 4 Chardonnays finos e saborosos ou os 4 incríveis 
Zinfandels. entre as curiosidades desta vinícola, está o fato de que nos primeiros tempos, quando eles estavam com um orçamento apertado, Burt Williams fez 
seus pinots em velhos tanques de laticínios. os vinhos Williams selyem ainda são feitos em tanques de leite que a vinícola agora tem que vasculhar o país para 
encontrar.
Mas uma pergunta que não quer calar é sobre a origem das leveduras nativas: de onde nasceram? ao longo da história, o homem tem domesticado 
animais, plantas e até microrganismos, através da seleção e propagação de características consideradas úteis ou interessantes. Foi o que aconteceu também 
com a levedura do vinho. atualmente, as leveduras que existem nas uvas, nas vinhas, nos lagares e nas adegas - e que são responsáveis pela fermentação da 
uva para produzir vinho - são muito semelhantes em todo o mundo.
 em 2015 a equipe do pesquisador José Paulo sampaio, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade nova de Lisboa (FCT-UnL), descobriu o 
“parente selvagem” das principais leveduras do vinho: ele vive nas cascas de carvalhos da região mediterrânica.
 os resultados da equipe do investigador português foram publicados na Molecular ecology, e a revista decidiu convidar especialistas nesta área a escrever 
um comentário sobre o trabalho publicado. segundo Christian Landry, da Universidade de Laval, no Canadá, - “agora podemos perceber se as leveduras do 
vinho foram domesticadas uma ou mais vezes ao longo da história da humanidade. Permite-nos também perceber de onde vêm os genes destas leveduras que 
as tornam boas produtoras de vinho”, acrescenta o investigador canadiano. “a longo prazo, este estudo ajudar-nos-á a compreender a história da produção 
de vinho e poderá também ser útil para os produtores de vinho que se interessem em saber por que é que algumas estirpes são melhores do que outras na 
produção de vinho.”
 este artigo está baseado em material escrito por erica stancliff, enóloga na Trombetta Family Wines e na Further Wines, e ed McCarthy, que esscreveu 
sobre “os lendários Pinot noirs da Williams selyem”. 
 ao escrever o artigo, ao final da pesquisa, não pude deixar de lembrar da frase de Luiz Groff – “Não sou enólogo, enólogo é um sujeito que diante 
do vinho toma decisões. Eu, diante de decisões, tomo vinho.” saúde !!
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 OS ARTIGOS A SEGUIR SÃO REPRODUÇÕES DAS MATÉRIAS E ARQUIVOS VEICULADOS NOS PRINCIPAIS JORNAIS BRASILEIROS, QUE TRATAM DO TEMA, SENDO 
CITADOS SEM NENHUM VALOR DE JUíZO, CORREÇÕES, INSERÇÕES OU CENSURA, PROCURANDO DIVULGAR A CULTURA DO VINHO ENTRE AS PESSOAS QUE RECEBEM O 
VINOTíCIAS

“PARA FAZER UM VINHO QUE PROVOQUE EMOÇÕES” - POR JORGE LUCKI
VALOR ECONôMICO - 17/08/2018

 apesar de meu passado de engenheiro dizer que “obra tem data para começar, não para terminar”, não conseguia entender porque estava demorando 
tanto aquela que supostamente deveria ser uma ampliação das instalações do Château Ponet-Canet, da mesma forma que vários outros Châteaux da região 
fizeram nos últimos tempos. Já se notava grande movimentação por trás do tapume do canteiro de obras nos fundos do “château” principal, quando passei em 
frente, em junho de 2015, como faço invariavelmente a caminho do Café Lavinal, um restaurante simpático, perto da cidadezinha de Pauillac, para comer algo 
e relaxar depois de um dia inteiro de Vinexpo. o cenário aparentemente não havia mudado dois anos depois, ao voltar para a edição seguinte da tradicional 
feira de Bordeaux, e tampouco em maio passado, desta vez para encontrar Jean-Michel Comme, enólogo e diretor técnico do Pontet-Canet, com o objetivo de 
me atualizar acerca do Château que ganhou especial atenção nos últimos tempos pela qualidade de seus vinhos e expertise adquirida na biodinâmica.
 Por mais que estivesse intrigado com a obra colada ao escritório em que nos reunimos, foi bom ter deixado minha curiosidade de lado e ter dado tempo 
para Comme expor sua visão a respeito da biodinâmica e falar das peripécias de sua implantação no Pontet-Canet, o que, segundo ele mesmo, mudou sua vida 
e sua visão do trabalho. Jean-Michel diz que, depois de se sentir no fundo do poço quando abdicaram dos preceitos biodinâmicos e aplicaram agrotóxico para 
combater o fungo que se alastrava pelo vinhedo em 2007, para recomeçar, decididos a dar certo, não bastava trabalhar por trabalhar. 
 era preciso motivação. não para fazer um vinho muito bom, mas para fazer um “grande vinho”, aquele que é capaz de provocar emoção. “a viticultura 
que vamos aplicar e a extensão dela vão condicionar a capacidade que o vinho vai ter de tocar a alma das pessoas. É como um grande artista, um grande 
compositor, um grande chef. ele tem o dom, que só poucos têm. o músico, o cozinheiro, são os interpretes. no nosso caso, o artista é o terroir e nós precisamos 
nos esmerar para mostrar seu dom. “(Humildemente) não estou dizendo que o Pontet-Canet seja um grande vinho, mas é o nosso objetivo.
 Quando comecei a trabalhar aqui, em 1989, um crítico chamava o Château Pontet-Canet ‘a Bela adormecida’. era, no passado”....
 

Leia mais em: https://www.valor.com.br/cultura/5724645/volta-por-cima-do-chateau-pontet-canet#

Jorge Lucki é um dos maiores conhecedores de vinhos do país e colunista do jornal Valor econômico. escreve também para a Revista Prazeres da Mesa.

SELEÇÃO DE ARTIGOS

https://www.valor.com.br/cultura/5724645/volta-por-cima-do-chateau-pontet-canet%23
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“MATEM-SE E ESFOLEM-SE, NO FINAL SÓ AS EMPRESAS DO COSTUME 
VÃO GANHAR DINHEIRO NO VINHO ”- POR PEDRO GARCIAS

FUGAS - 18/08/2018

 não há santinhos na grande distribuição. Mas seria uma grande estultícia culpar as cadeias pelas dificuldades do sector. a verdade é esta: as grandes superfícies 
vendem vinhos demasiado baratos porque há quem aceite, por necessidade ou por mera estratégia comercial, vender-lhos demasiado baratos.
 não há estudo sobre a realidade do vinho português que supere uma simples visita a um qualquer hipermercado nacional. as misérias e as fanfarronices do sector 
estão ali expostas cruamente, em letreiros a anunciar promoções de 20, 35, 50 e 70% em inúmeros vinhos.
 dizem que foi o Continente (empresa da sonae, dona do PÚBLiCo) quem inventou a moda dos descontos de 70%. esta semana aplicou-a a um vinho da adega 
Cooperativa de Vila Real, o Cancellus, um vinho que custaria antes 9,99 euros e que agora está à venda por 2,99 euros. Uma pechincha, pensarão os mais incautos. 
obviamente que o vinho nunca custou 9,99 euros. ou melhor, pode ter tido esse preço por uns dias, mas apenas para justificar o grande desconto seguinte.
 Regra essencial para entender este negócio: as grandes superfícies nunca perdem. no mínimo, devem ganhar 30 a 35% em cada garrafa. se o vinho não roda, entra 
o plano B, que é todo um sortido de promoções. se houver custos nessas promoções, a conta é enviada ao produtor. Que o digam aqueles que vendem vinho ao Pingo doce, 
por exemplo, tida como a cadeia mais agressiva e implacável na hora de comprar e vender barato.
 não há santinhos na grande distribuição. Mas seria uma grande estultícia culpar cadeias como o Continente ou o Pingo doce pelas dificuldades do sector. a verdade 
inelutável é esta: as grandes superfícies vendem vinhos demasiado baratos porque há quem aceite, por necessidade ou por mera estratégia comercial, vender-lhos demasiado 
baratos. Há algumas cooperativas que são useiras e vezeiras no negócio dos preços baixos. Uma delas é a adega Cooperativa de Vila Real. no douro, é tida como um bom 
exemplo de boa gestão e respeitada por pagar a horas aos seus associados. Lamento discordar. ou melhor, concordo que esta cooperativa é, ainda assim, das melhores 
da região, uma das poucas que não tem colheitas em atraso, que garante viver com desafogo, que tem investido bastante na sua modernização e que produz alguns bons 
vinhos. Mas, até pela boa situação financeira que diz atravessar, podia fazer mais. Podia vender vinhos a um preço mais ajustado aos custos reais de produção no douro, 
onde se pratica uma viticultura de montanha e os rendimentos por hectare são muito inferiores aos do alentejo ou do Minho, por exemplo. o adega de Vila Real Branco 
Reserva 2016 custa no Continente 2,99 euros. não é isto um preço de saldo? e o que dizer do Terras de alleu, da mesma cooperativa, que é vendido a 1,40 euros? Podem 
contestar: “Mas este é um vinho de mesa, não um doC douro”. Pois, e faz algum sentido uma cooperativa do douro vender vinhos comprados fora da região, em espanha 
ou na China? então a função de uma cooperativa não deveria cingir-se à transformação e valorização das uvas dos seus membros?
 na verdade, vinhos de mesa como o Terras de alleu e tantos outros vendidos por cooperativas e empresas do sector são verdadeiros embustes, porque o consumidor 
menos informado é levado a associá-los à região. Quem compra um vinho de mesa da adega de santa Marta de Penaguião, por exemplo, julga que está a comprar um 
vinho do douro. não imagina que esse vinho possa ter sido feito com uvas de Castilha-La Mancha, em espanha, ou de outro lugar qualquer...

Leia mais em: https://www.publico.pt/2018/08/18/fugas/opiniao/matemse-e-esfolemse-no-final-so-as-empresas-do-costume-vao-ganhar-dinheiro-no-
vinho-1841044

Pedro Garcias é jornalista com pós-graduação em Cultura Portuguesa, escreve semanalmente sobre vinhos no suplemento Fugas Público, jornal a que está ligado desde a 
sua fundação, em 1990. É também produtor de vinho e azeite no concelho de Vila nova de Foz Côa, na sub-região do douro superior. (Fonte: http://fugas.publico.pt).

https://www.publico.pt/2018/08/18/fugas/opiniao/matemse-e-esfolemse-no-final-so-as-empresas-do-costume-vao-ganhar-dinheiro-no-vinho-1841044
https://www.publico.pt/2018/08/18/fugas/opiniao/matemse-e-esfolemse-no-final-so-as-empresas-do-costume-vao-ganhar-dinheiro-no-vinho-1841044
http://fugas.publico.pt
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“LANCHE DE PERNIL DO BAR ESTADÃO TEM CARNE PERFEITA 
EM REFÚGIO 24 HORAS” - POR LUIZ HORTA

FOLHA DE SÃO PAULO - COMIDA/VINHOS - 08/08/2018

 sanduíche tem molho saboroso, é feito com cuidado e mantém a umidade da carne. Uma boa definição de metrópole: são aquelas cidades de 24 horas (adaptei de 
uma frase de edmund White), onde tudo está disponível o tempo todo. são Paulo era assim.
durante muito tempo fiz supermercado às 3h. Hoje, quem faz minhas compras são aplicativos e nem saio de casa para isso.
 o necessário drinque do final da noite, uma sede de martíni às 5h no lobby de um hotel, coisa que também acho uma alegria, praticamente sumiu —cada vez bebo 
menos drinques, mas gosto de saber que estarão lá, impecáveis, na hora que quiser.
 anos atrás, saí procurando essa raridade (no caso, era a busca por um negroni) e fui salvo pelo Maksoud Plaza, no que os franceses chamam de hora azul, a quebra 
de segundos que separa a noite da manhã e a tarde da noite. 
 Garçons montavam o café da manhã para os hóspedes, mas o bar servia a bebida, enquanto o sol nascia, como se fosse coisa trivial.
 a cidade não pode ser menos metropolitana em tamanho, vertical e horizontal, mas apequenou-se em ofertas para os caprichos dos notívagos.
 Restou, e muito bem, além dos caixas eletrônicos (nem eles funcionam o dia todo), o sanduíche de pernil do bar estadão.
 Quero louvá-lo não só por ser guardião desse valor (estar lá o tempo todo, fiel e imutável), e sim porque continua uma delícia. 
 Muito já se escreveu, aqui mesmo neste jornal (Josimar Melo tentou diversas vezes desmitificar a coisa), sobre outro sanduíche considerado emblema paulistano, o de 
mortadela do Mercadão.
 aquilo é só uma aberração, um pão francês com quantidade desmesurada de mortadela dentro. Vamos nos esquecer dele.
 o sanduíche de pernil do estadão é gastronomia, tem um pernil perfeito, molho saboroso, é feito com cuidado e mantém a umidade da carne, o volume de recheio 
e o sabor e o equilíbrio entre eles.

BAR ESTADÃO - Viaduto nove de Julho, 193, centro, tel. 3257-7121. de seg. a dom.: 24h

VINHOS DA SEMANA: 1- Vinho aphros Tem (R$ 98 i 2- Vinho aphros Vinhão (R$ 128) i 3- Vinho aphros dafne (R$ 138) i 4- Vinho Phaunus amphora (R$ 219).

Leia mais em: https://www1.folha.uol.com.br/colunas/luiz-horta/2018/08/lanche-de-pernil-do-bar-estadao-tem-carne-perfeita-em-refugio-24-
horas.shtml

Luiz Horta - Viajante crônico e autor dos livros eletrônicos ‘as Crônicas Mundanas de Glupt!’ e ‘Vinhos que cabem no seu bolso’. escreve aos domingos no 
Jornal Folha de são Paulo.

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/luiz-horta/2018/08/lanche-de-pernil-do-bar-estadao-tem-carne-perfeita-em-refugio-24-horas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/luiz-horta/2018/08/lanche-de-pernil-do-bar-estadao-tem-carne-perfeita-em-refugio-24-horas.shtml
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“LE PIN, UM VINHO DE CULTO“ - POR MARCELO COPELLO
VINOTECA - BACO MULTIMIDIA - 18/08/2018

 Le Pin. Um dos vinhos mais raros e caros do mundo. ao mesmo tempo um vinho jovem, de história recente. este tinto do Pomerol, região na margem 
direita de Bordeaux, tem um estilo peculiar, que sempre surpreende, quase sempre encanta.
A HISTÓRIA DO LE PIN - o Pinheiro (Le Pin), foi como Jacques Thienpont batizou sua nova propriedade, adquirida em 1979. o nome vem da árvore solitária 
que faz sombra a pequena casa, no terreno de apenas 1,6 hectares que esta família de negociantes belgas comprou da viúva Loubie. entre 1924 e 1978 a 
família Loubie vendia suas uvas para elaboração de Pomerol genérico.
 Thienpont, acreditando no potencial daquele solo, pagou um milhão de francos pela propriedade (bem mais do que aparentemente valia na época), e 
reformou toda a estrutura, além de nos anos seguintes anexar novas parcelas para formar os 2,3 hectares atuais. 
 a primeira safra do Le Pin, 1979, foi feita com barricas descartadas pelo vizinho Vieux Chateau Certan (também propriedade da família Thienpont). a 
produção foi ínfima (muitas das vinhas havia sido replantadas naquele ano e ainda não produziam) e vendida a preço de banana. Cada garrafa de Le Pin 1979 
era vendida na época por algo em torno de Us$ 20. Hoje uma única garrafa de Le Pin 1982 sai no Mercado internacional por algo entre Us$ 10 mil, se puder 
ser achada (e com risco falsificações).
 esta escalada de preços (e de fama) começou justamente na safra 1982, quando o crítico de vinhos mais influente da história, Robert Parker, “descobriu” o 
Le Pin e lhe concedeu a nota máxima: 100 pontos. de um vinho pouco conhecido, mesmo dentro de Bordeaux, o Le Passou a objeto de desejo de colecionadores 
em todo o planeta.
 Tive a sorte de provar o Le Pin 1982 em 2016 e de fato é espetacular. na prova que participei com 300 vinhos de Bordeaux 1982 o Le Pin foi escolhido 
o melhor. Leia mais sobre o Le Pin 1982 aqui: http://www.marcelocopello.com/post/bordeaux-1982-horizontal-de-300-vinhos
COMO É FEITO O LE PIN - os atuais 2,3 hectares do Le Pin são de solo de cascalho com argila e depósitos de óxido de ferro (como no seu maior concorrente, 
o Pétrus), plantados com cerca de 90% Merlot de 10% Cabernet Franc (embora o Le Pin seja 100% Merlot). as vinhas, plantadas com densidade de 6 mil pés 
por hectare, tem em média 35 anos, com algumas vinhas mais antigas de 60-70 anos.
 a produção fica em torno de apenas 8 mil garrafas ao ano. Para os padrões de Bordeaux isso é uma gota! Para se ter uma ideia o Pétrus faz quase 50 
mil e o Lafite chega a 350 mil garrafas ao ano.
 os rendimentos, baixíssimos para o padrão da região, ficam entre 30 e 35 hectolitros por hectare, com colheita manual, fermentação em inox, malolática 
em barrica e amadurecimento em 200% barricas novas por 14-18 meses. Um segundo vinho é feito na propriedade, o Trilogie, um conjunto de parcelas de 
vinhos desclassificados de três safras do Le Pin e de vinhas mais novas, incluindo Cabernet Franc.
 a consultoria é de dany Rolland, esposa do onipresente flying wine maker Michel Rolland.
O ESTILO ÚNICO DO LE PIN - o estilo do Le Pin é algo único, unindo a pureza dos melhores Pomerol com a concentração, extração e madeira nova dos vinhos 
modernos do novo Mundo.
 o resultado é um vinho, incomum e indiscreto, potente no nariz e boca, com um perfil aromático frequentemente descrito como exótico e de textura 
opulenta, com muitos taninos e acidez abaixo do padrão da região. se um safra jovem, recomendo decantar longamente.
 Uma crítica que o Le Pin recebe é por sua baixa acidez e possível consequência em sua longevidade...

Leia o artigo completo em: http://www.marcelocopello.com/post/le-pin-um-vinho-de-culto

Mais em www.marcelocopello.com  / contato@marcelocopello.com 
Facebook – vinhocommarcelocopello   instagram – marcelocopello  http://www.marcelocopello.com/blog

http://www.marcelocopello.com/post/bordeaux-1982-horizontal-de-300-vinhos
http://www.marcelocopello.com/post/le-pin-um-vinho-de-culto
www.marcelocopello.com%20
contato%40marcelocopello.com
http://www.marcelocopello.com/blog
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29 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO 2018 – SEGREDOS DOS OLIVAIS DA MANTIQUEIRA 

 Você já provou os azeites mineiros? a serra da Mantiqueira, com extensão territorial que contempla os estados do Rio de Janeiro, são Paulo e Minas 
Gerais, é o berço de onde nascem os azeites que conheceremos nessa viagem histórica e sensorial, desvendando os segredos de uma região com seus territórios 
gastronômicos únicos e encantadores, com fazendas centenárias, ricas em histórias e azeites. Visitas a lagares de produtores, analises e degustações sensoriais 
de azeite de agricultura familiar, jantares harmonizados com azeites locais serão experiências únicas, orientadas e acompanhadas sempre pela azeitologa 
ana Beloto. Uma viagem e uma oportunidade de conhecer e desvendar os segredos de nossas riquezas gastronômicas através do azeite que produzimos, um 
alimento usado que é difundido há mais de 12.000 aC e que em 2018 completa uma década da extração do primeiro azeite Brasileiro, na região de Minas 
Gerais! Bem-vindo a viagem pelo segredos do azeite mineiro, um tesouro de Minas a ser desvendado!
 Mais informações: Zênithe Travelclub - operacoes@zenithe.tur.br  ou (31) 99791-8093

VIAGENS
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NOTíCIAS ENOGASTRONOMICAS E DICAS

21º FESTIVAL CULTURA E GASTRONOMIA DE TIRADENTES
 em 2018, a cidade de Tiradentes completa 300 anos e seu mais tradicional festival vai comemorar esta data tão importante. entre os dias 24 de agosto e 
2 de setembro, a Plataforma Fartura – Comidas do Brasil realiza o 21º Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes, homenageando o tricentenário da cidade 
e sua gastronomia original. Grandes chefs mineiros serão as estrelas do evento. a entrada é gratuita. desde sua criação, o festival já recebeu mais de três mil 
profissionais da gastronomia e meio milhão de pessoas foram degustar as delícias do cardápio. o Festival será divido em três espaços: Praça da Rodoviária, 
Praça do Conhecimento e Praça Campo das Vertentes, além de aulas na Pousada escola, restaurantes e eventos especiais, realizados por parceiros locais, 
com uma programação completa, que promete agradar a todos os participantes. a programação inclui aulas teóricas e interativas, cozinhas ao vivo, além da 
oportunidade de conhecer (e experimentar!) receitas e produtos de chefs e produtores mineiros. a Praça da Rodoviária terá programação de sexta a domingo, 
com palco para apresentações musicais e restaurantes. Haverá também algumas sessões do Cozinha ao Vivo, em que cozinheiros vão ensinar o modo de preparo 
de alguns pratos. a Praça Campo das Vertentes ficará aberta todos os dias, a partir das 18h, e vai focar a produção culinária. nela, também haverá aulas com 
chefs de cozinha. Já a Praça do Conhecimento só não ficará aberta às segundas e é destinada ao aprendizado de pratos e métodos culinários. o festival ainda 
terá, espalhados por Tiradentes, cortejos e peças voltadas para todos os públicos. Todas as entradas são grátis e os visitantes pagam apenas os pratos. além 
disso, por toda a cidade serão realizados eventos especiais, como restaurantes locais oferecendo pratos exclusivos para o festival, turismo gastronômico pelas 
ruas de Tiradentes e atividades culturais. Há também uma programação artística durante o evento. 21º Festival Cultura e Gastronomia Tiradentes - data: 24 
de agosto a 2 de setembro - Horário: 12h às 20h - Local: Praça da Rodoviária, Largo das Forras e Praça Campo das Vertentes - Tiradentes

PREPARE-SE PARA AS FEIRAS DE VINHO NA FRANÇA
 a feira do vinho é todos os anos na primavera e no outono o grande ponto de encontro para os amantes do vinho! descubra as principais linhas da oferta para cada 
marca e as pechinchas descobertas pela La RVF.
Lojas integradas ou franqueadas - além de hipermercados, a feira do vinho é cada vez mais comum em supermercados e lojistas e os desconto são significativos. existem 
dois tipos de pontos de venda: a loja integrada (Carrefour, auchan, Casino, Monoprix ...), cujo diretor não é o proprietário, e a loja de franquia (super U, Leclerc, intermarché 
...), independente da sua central. o preço médio de uma garrafa comprada em uma feira de vinhos é muito maior do que no resto do ano: cerca de 8 euros contra 3 euros. 
Para oferecer preços mais atraentes, os varejistas estão cortando seus lucros, especialmente as lojas franqueadas. Mas no geral, observamos uma certa “suavização” dos 
preços, porque os sinais não hesitam em se alinhar com os concorrentes no último minuto.
Melhor conservação de vinho - as cadeias de varejo têm feito grandes esforços nas condições de conservação dos vinhos durante a feira de vinhos. os estabelecimentos 
mais recentes têm até uma adega dedicada. Mas no geral, devido a algumas restrições de conservação, algumas safras antigas (maduras) na feira de vinhos tem quantidades 
disponíveis limitadas.
Noites inaugurais interessantes - embora muitos sommeliers e atendentes não tenham formação específica e permaneçam apenas na época do evento da feira de vinhos, 
alguns são muito mais qualificados, como ex-sommeliers convertidos no supermercado. outro método muito bom e efetivo para escolher suas garrafas: participar das noites 
inaugurais oferecidas pela maioria das marcas, para provar muitos vinhos à venda, às vezes na presença de viticultores.
A feira do vinho: uma variedade de ofertas - Monoprix, intermarché, Leclerc ... não se deve acreditar que todas as ofertas da feira de vinhos nos supermercados são 
semelhantes de uma marca para outra. Longe disso! as suas estratégias de aquisição são diferentes. descubra a programação da feira de vinhos e nossas dicas de compra, 
para cada marca, mas também para comerciantes de vinhos e sites que vendem vinho.
Feiras do Vinho 2018 - as feiras de vinhos vão desde o final de agosto até meados de outubro. Para ter certeza de não perder nenhum bom negócio, aqui estão as datas 
dos principais varejistas, grandes comerciantes de vinho e comerciantes de vinho na web.
Feira do Vinho no Lidl - a Lidl Wine Fair começa em 5 de setembro de 2018. 
Feira do Vinho NaturaO - a naturéo Wine Fair acontece de 12 a 30 de setembro de 2018. 
Feira de Vinhos Netvin - a feira de vinhos da netvin acontece de 5 de setembro a 18 de outubro de 2018. 

VINHO E CULTURA
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Feira do Vinho no System U, Hyper U, U Stores - as Feiras de Vinhos do sistema U, Hyper U, U stores acontecem de 25 de setembro a 6 de outubro de 2018. 
Feira do Vinho Nicolas - a feira de vinhos nicolas acontece de 12 de setembro a 16 de outubro de 2018. 
Feiras do Vinho Auchan - a feira de vinhos auchan acontece de 21 de setembro a 7 de outubro nos supermercados, e de 25 de setembro a 9 de outubro de 2018 nos 
hipermercados e unidades. 
Feira do Vinho XO-Wine - a feira de vinhos no Xo-Vin.fr acontece de 14 de setembro a 21 de outubro de 2018. 
Feira do Vinho na Franprix - a feira de vinhos Franprix terá lugar de 19 a 30 de setembro de 2018. 
Feira de vinhos do hipermercado Carrefour - a Carrefour Wine Fair acontece de 12 de setembro a 24 de setembro de 2018. 
Feira do Vinho Carrefour - a feira de vinhos do Mercado Carrefour vai de 28 de setembro a 14 de outubro de 2018. 
Feira de Vinhos Grandes Vinhos Privados - a feira de vinhos no Grands Vins Privés acontecerá de 17 a 30 de setembro de 2018. 
Feira de Vinho E.Leclerc - a feira de vinhos no e.Leclerc acontece de 2 a 13 de outubro de 2018.
Grande Feira do vinho Borgonha - a feira de vinhos no Grands Bourgognes acontece de 1 a 16 de setembro de 2018. 
Feira de Vinhos Naturalia - a Wine Fair na naturalia acontece de 12 a 30 de setembro de 2018. 
Feira do Vinho Idealwine - a feira de vinhos da idealwine acontece de 6 a 25 de setembro de 2018. 
Feira do Vinho Intermarché - a Feira do Vinho intermarché acontece de 11 a 30 de setembro de 2018. 
Feira de Vinhos Biocoop - a feira de vinhos na Biocoop acontece a partir de 4 de setembro de 2018. 
Feira do Vinho Mais Bolhas - a feira de vinhos de outono da Plus de Bulles acontecerá de 9 a 23 de setembro de 2018.
Feira de vinhos Le Petit Ballon - a Petit Ballon Wine Fair acontece de 4 a 30 de setembro de 2018 em sua butique parisiense e em seu site. 
Leia mais em: https://www.larvf.com/,foires-aux-vins-calendrier-hypermarche-prix-conseils-d-achat,2001103,4242520.asp   (Fonte – ReVUe dU Vin de FRanCe 
– com aFP - 17/08/2018).

FEIRA DE VINHOS: QUAIS SÃO AS ARMADILHAS A SEREM EVITADAS? 
 Feiras de vinhos são uma oportunidade para fazer grandes negócios, mas você tem que ter cuidado com algumas armadilhas! Michael Merle e axel Cariou, da TF1, 
distribuíram uma oferta de varejo com a ajuda de olivier Poels, vice-editor da La RVF. a câmera escondida da TF1 acompanhou olivier Poels, vice-editor da La RVF, nos 
corredores de um hipermercado. a visita começa com uma surpresa agradável. “Percebemos imediatamente que a” barganha “do hipermercado, uma safra de Bordeaux, o 
topo da cesta, custa 21 euros, o que não é caro.
 Mas por trás do grand cru, há especialmente grandes promoções. Uma garrafa grátis para duas garrafas compradas, um cartão comprado igual a um cartão oferecido 
... Uma maravilha, alguns vinhos estão ao preço da água mineral. “Um euro e quarenta e oito centavos por uma garrafa de vinho Bordeaux de denominação de origem 
controlada, com uma tampa, um rótulo e vinho, como podemos produzir algo assim?” Pergunta olivier Poels.
MELHORES CASOS, COM AUSÊNCIA DE RISCOS - Cuidado com grandes descontos! “no geral, para uma garrafa de vinho tinto ou vinho branco de qualidade aceitável, não 
custará menos que 4 ou 5 euros e para uma garrafa de champanhe, não vamos abaixo de 18 ou 19 euros”. ao folhear o catálogo deste hipermercado, somos presenteados 
com um vinho muito bom da Borgonha. Mas infelizmente o estoque acabou! a escassez organizada é uma estratégia de grandes cadeias varejistas. “Com apenas 180 
garrafas disponíveis em toda a França, você pode imaginar que todas são vendidas em uma hora! Quase não é necessário correr mais atrás desta oferta, porque o gerente 
do supermercado vendeu tudo para seu cunhado!”
 “Você é iscado com alguns negócios muito bons, mas estes vinhos desaparecem extremamente rápido nas gôndolas, e você se encontra na frente das prateleiras com 
outras coisas, e desde que você não quer sair de mãos vazias, você compra outra garrafa que não é não necessariamente um bom negócio“.
O QUE FAZER ANTES ANTES DE COMPRAR NA FEIRA DO VINHO – Cuidado com os Beaujolais muito velhos para serem bebidos e as bonitas caixas de madeira que 
costumam esconder vinhos excessivamente, difíceis de beber. neste mundo implacável, as luzes de um vendedor às vezes são bem-vindas. Mas os favoritos deste deixam 
olivier Poels perplexo. “o que você precisa saber é que eles não têm opiniões objetivas e independentes, eles estão lá para preencher seu carrinho de compras”. antes de 
fazer suas compras, leia algumas revistas especializadas e não se deixe enganar por promoções.  Leia mais em: https://www.larvf.com/foire-au-vin-acheter-pieges-
conseils-expert-choix-video-supermarche,4557945.asp  (Fonte – ReVUe dU Vin de FRanCe – Pelo editor de larvf. -13/09/2017).

A COLHEITA NA FRANÇA  
 acompanhe as novidades das vindimas nas vinhas da França. no ciclo de produção da uva, a colheita é um momento decisivo, aquele da colheita de uvas para a 
produção de vinho.
 na França, o período de colheita geralmente ocorre entre setembro e outubro. Também pode começar no final de agosto, especialmente no sul do país, se o ano 

https://www.larvf.com/%2Cfoires-aux-vins-calendrier-hypermarche-prix-conseils-d-achat%2C2001103%2C4242520.asp
https://www.larvf.com/foire-au-vin-acheter-pieges-conseils-expert-choix-video-supermarche%2C4557945.asp
https://www.larvf.com/foire-au-vin-acheter-pieges-conseils-expert-choix-video-supermarche%2C4557945.asp
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estiver quente. os viticultores iniciam a colheita das uvas quando as uvas atingem o grau de maturidade desejado, quando a relação entre açúcar e acidez é ótima.
 Para este propósito, eles empregam muitos trabalhadores sazonais. só em Champagne, mais de 100.000 trabalhadores sazonais são recrutados todos os anos para 
colher as uvas. desde 2002, existe um contrato de trabalho específico chamado “contrato vintage”.
 Uma das primeiras regras aplicáveis à colheita, e comum a todo o vinho aoC, é a limitação dos rendimentos. o objetivo é ajustar os rendimentos de acordo com a 
qualidade da colheita nos pés e evitar o excesso de produção que interfere na expressão dos vinhos.
 além disso, uma parcela só pode ser colhida se as uvas tiverem um teor mínimo de açúcar, definido anualmente pelo inao de acordo com as características da colheita 
e as condições do ano. existem dois métodos de colheita: colheita manual e colheita mecânica. a colheita manual é mais cara porque requer uma força de trabalho grande 
que classifica clusters e cortes à mão. a colheita também é feita manualmente nas parcelas de vinhas, onde a terra não está adaptada às máquinas, quando a inclinação é 
muito importante, por exemplo. Leia mais em: https://www.larvf.com/,vin-vendanges-maturite-rendement-aoc-inao-vins,4420141.asp (Fonte – ReVUe dU Vin de 
FRanCe – Pela redação da larvf. - 30/07/20187).

OS ARGONAUTAS E NAPOLEÃO, AS INFLUÊNCIAS NO VINHO DE ELBA
 a história da ilha de elba, no litoral da Toscana, na itália, foi marcada pelo exílio de napoleão Bonaparte. o Tratado de Fontainebleau, em abril de 1814, após a 
fracassada tentativa de invasão da Rússia pelo imperador francês, fez com que ele fosse forçado a abdicar de seu trono na França e enviado para o exílio na pequena ilha 
de pouco mais de 220 quilômetros quadrados, atualmente pertencente à província de Livorno.
 apesar de o fato de abrigar napoleão por 300 dias ter tornado o local célebre (e também mais desenvolvido), elba já tinha suas lendas antes mesmo da chegada do 
imperador francês. acredita-se que a ilha era conhecida pelos gregos na antiguidade. diz-se que apolônio de Rodes teria escrito sobre o local em “as argonáuticas”, poema 
épico em que conta a história de Jasão e seus argonautas em busca do velocino de ouro. a ilha teria sido um dos locais onde os argonautas (entre eles orfeu – que desceu 
ao inferno – e Teseu – que matou o minotauro) descansaram e as marcas de sua passagem por lá se mantiveram por séculos.
desde a invasão etrusca ainda na antiguidade, a ilha foi passando por diversas mãos até a chegada de napoleão e sua trupe de cerca de 600 soldados e assistentes, que 
governaram o local por quase um ano.
Grande líder militar, Bonaparte também tinha fama de apreciar bons vinhos. entre seus preferidos estavam Champagne (que gerou a famosa frase: “Merecido nas vitórias, 
necessário nas derrotas”), Borgonha, Madeira e o lendário Vin de Constance, da África do sul. a lenda diz que napoleão estudou minuciosamente a ilha para a qual estava 
sendo enviado e que, ainda no barco que o transportava, reparou ao longe em vinhedos próximos da capital Portoferraio. ele então teria pego um bote junto a outros oficiais, 
desembarcado e provado um vinho doce feito da uva aleatico em estilo Passito.
 apesar de ter sido destituído do trono na França, napoleão chegou à elba como seu governante e promoveu diversas benesses na ilha para poder ter uma estadia 
mais confortável e, ao mesmo tempo, planejar sua fuga. entre outras coisas, ele incentivou a vitivinicultura local. segundo ele, os habitantes de elba eram “fortes e saudáveis 
porque o vinho da sua ilha dá-lhes força e boa saúde”.
 a passagem de napoleão pela ilha trouxe muito avanço à economia local, especialmente ao vinho, mas a vitivinicultura em elba já havia sido citada como uma de suas 
forças pelo historiador Plínio, o Velho, que teria apontado o local como: “insula vini ferax”, a ilha que produz muito vinho. e antes mesmo de Bonaparte, outro incentivador 
do vinho de elba foi Cosimo di Médici, que chegou para defender a ilha em 1548.
A tradição do favorito – elba aleatico era o vinho favorito de napoleão em elba. o favorito de napoleão, o vinho aleatico ainda é produzido como antigamente. as uvas 
são colhidas e secas ao sol de 10 a 15 dias. Há cerca de 32 hectares de aleatico em elba, cultivados principalmente em terraços. em 2011, o elba aleatico Passito tornou-se 
uma doCG (denominazione di origine Controllata e Garantita)
 Mas a ilha não produz somente vinhos doces. na doC, há tintos (de sangiovese), porém principalmente brancos de castas como ansonica, Trebbiano Toscano, 
Vermentino, entre outras. até meados dos anos 1900, o cultivo das uvas era a principal fonte de recursos da ilha de elba. nessa época, existiam 4 mil hectares de vinhedos 
plantados. atualmente, a área plantada é de cerca de 300 hectares, sendo a vitivinicultura a principal atividade agrícola da ilha.
 as variedades de cepas tradicionais em elba incluem as brancas Procanico (Trebbiano Toscano), ansonica (insolia), Vermentino e Moscato e as tintas sangiovese e 
aleatico. Uma pequena porcentagem de Viognier, Chardonnay, Merlot, syrah, Grenache e Carignan estão sendo plantadas recentemente, já mostrando alguns resultados 
interessantes. Leia mais em: https://revistaadega.uol.com.br/artigo/os-argonautas-e-napoleao-influencias-no-vinho-de-elba_11237.html   (Fonte – Revista 
adeGa – arnaldo Grizzo – 15/08/2018).

VINHO CONTRA A GRIPE
 estudo aponta que flavonoides presentes no vinho ajudam a combater infecções gripais. de acordo com um artigo publicado por pesquisadores da Universidade de 
Washington, o consumo de alimentos ricos em flavonoides (metabólitos de plantas que possuem propriedades antioxidantes que podem ser encontrados no vinho) pode tanto 
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evitar o início da gripe quanto limitar seus sintomas. os testes foram feitos apenas em ratos, mas são promissores o suficiente para que novos estudos sejam realizados em 
humanos. a pesquisa apontou que não é simplesmente a presença de flavonoides, mas também a reação dos micróbios no sistema gastrointestinal com eles que importa. 
a microbiota dos sistemas digestivos pode regular a capacidade do corpo para manter um equilíbrio saudável e reagir a lesões ou infecções bacterianas, dizendo ao corpo 
quando libertar interferon tipo 1, uma proteína que pode influenciar a resposta imunológica das células, ativando-as ou desativando-as.
 os pesquisadores se concentraram no Clostridium orbiscindens, que quebra os flavonoides em um metabólito chamado desaminotyrosina (daT). eles testaram três 
grupos de ratos: um grupo de controle, um grupo tratado com antibióticos e um grupo com daT. a taxa de mortalidade dos que receberam daT foi quase 50% do que o grupo 
de controle. surpreendentemente, o grupo tratado com um antibiótico teve a pior taxa de mortalidade de todos. além disso, o grupo com daT mostrou muito menos danos 
nos pulmões. no entanto, quando os ratos foram tratados com daT após serem infectados com a gripe, eles desenvolveram sintomas e danos pulmonares muito piores do 
que aqueles que não foram tratados com daT.
 “nossos estudos mostram que o interferon antes da infecção tem efeito protetor. no entanto, uma vez que o processo inflamatório ocorre, a regulação positiva da 
sinalização de interferon pode ser prejudicial”, disse o autor principal da pesquisa, o dr. ashley steed.
CONTRA DIABETES TAMBÉM - Um estudo liderado por Janne Tolstrup, da Universidade do sul da dinamarca acompanhou mais de 70 mil pessoas em cinco anos e 
verificou que os que tiveram menor risco de desenvolver diabetes pertenciam ao grupo de bebedores moderados. segundo a pesquisa, não é apenas a quantidade de bebida 
consumida durante a semana, mas a frequência que mostrou-se ainda mais eficaz – quem consume moderadamente entre três ou quatro dias da semana teve resultados 
melhores do que quem tinha frequência menor ou maior. o estudo mostrou ainda que os melhores resultados foram encontrados entre os bebedores de vinho. Leia mais 
em: https://revistaadega.uol.com.br/artigo/vinho-contra-gripe_11254.html (Fonte – Revista adeGa – Redação – 16/08/2018).

VANTAGENS E DESVANTAGENS DE GUARDAR UM VINHO POR MAIS DE 10 ANOS
 Confira cinco bons motivos para guardar um vinho e cinco motivos para se preocupar com vinhos guardados. É sempre bom lembrar que a maioria dos vinhos não 
foi pensada para ser envelhecida. Um equívoco comum de quem não está acostumado a beber e tampouco tem muita familiaridade com a cultura do vinho é pegar uma 
garrafa que ganhou de presente, colocar no fundo de um armário e deixá-la lá anos a fio (guardada ou esquecida). e, em um determinado momento, decidir abri-la ou então 
vendê-la, imaginando que possui um tesouro guardado quando, na verdade, tem um “vinagre”.
 no entanto, não há enófilo que não tenha uma relíquia aguardando o momento oportuno para ser degustada. Quando você começa a se interessar por vinho e 
entender esse universo, uma das primeiras providências é comprar algumas garrafas especiais que pretende envelhecer. Pode ser um vinho da safra do nascimento do seu 
filho, pode ser um do ano da abertura da sua empresa, pode ser um do ano do seu casamento, enfim, não importa o motivo, seja ele qual for, sempre haverá uma garrafa 
que merece ser guardada para ser aberta anos mais tarde em um momento especial.
 então, quando adquirimos rótulos especiais, logo pensamos em quanto tempo eles podem envelhecer e como estarão quando finalmente decidirmos abri-los. Quem 
pensa “a longo prazo”, tende a selecionar vinhos já consagrados, que comprovaram sua capacidade de guarda durante muitos e muitos anos. Falamos aqui dos grandes 
châteaux de Bordeaux, de Vinho do Porto, de Brunello di Montalcino, de Barolo, de grandes vinhos de Ribera del duero, de vinhos doces consagrados como sauternes, Tokaji, 
entre outros comprovadamente “duráveis”. Mais que isso, muitos não somente mostram-se capazes de suportar a guarda, como também de evoluir e tornar a degustação 
mais prazerosa do que quando jovens.
 É pensando em tudo isso que escolhemos as garrafas para guardar em nossa adega por cinco, 10, 15, 20 ou ainda mais tempo. Mas será que vamos mesmo ser 
recompensados pela espera? o tempo sempre será um aliado? Vale a pena conferir uma pequena lista de vantagens e desvantagens de guardar vinhos por 10 anos ou mais 
e ponderar. Vamos aqui nos ater, de certa forma, aos vinhos tintos tranquilos, cujos grandes exemplares podem ter uma guarda bastante longa, de cerca de 20 anos “sem 
perder vivacidade”, deixando de lado os “seculares”, como Vinho do Porto e outros que podem perdurar muitas décadas mais.
VANTAGENS:
- Certeza de algo único - Guardar um vinho para “a posteridade” é uma forma de garantir um momento singular no futuro. a partir do momento em que você separa 
uma garrafa e a deixa em sua adega por 10 anos ou mais, sabe que, não importa o momento em que ela for aberta, isso será algo especial. Muitos rótulos, mesmo os mais 
celebrados, costumam ser consumidos pouco após irem ao mercado. Cada vez mais, há uma ânsia dos enófilos em degustar os vinhos cada vez mais jovens. então, guardar 
uma garrafa por tanto tempo é uma exceção capaz de proporcionar um momento único futuramente, quando poucos poderão dizer que provaram tal vinho de tal safra 
com tantos anos de idade.
- Transformações e equilíbrio - apesar de a vitivinicultura ter mudado muito nos últimos anos, fazendo com que cada vez mais os produtores se preocupassem em ter seus 
rótulos 100% prontos para beber quando saem no mercado, alguns vinhos, quando jovens, ainda são bastante “duros” e “fechados”. Mesmo já estando prazerosos, você nota 
que o tempo de guarda lhe faria muito bem. sendo assim, o envelhecimento ajuda não somente a suavizar taninos, mas a fazer com que diversos elementos que, quando 
jovens ainda estão muito ressaltados, “assentem” e façam com que o vinho se torne mais equilibrado e elegante com a idade, deixando de lado a volúpia da juventude.

https://revistaadega.uol.com.br/artigo/vinho-contra-gripe_11254.html
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- Aromas e sabores totalmente diferentes - o grande encanto de um vinho que foi envelhecido é exatamente a evolução dos aromas e sabores. aqui deixamos de lado 
os tons frutados exuberantes, a potência, a pungência, para falar de algo mais voltado às notas de frutos secos, à delicadeza, à sutileza. Um vinho envelhecido oferece uma 
experiência de degustação completamente diferente. É preciso saber reconhecer e admirar essas tonalidades dadas pela “experiência”, sentir o que é a evolução, de onde 
ele veio, até onde ele chegou e, quem sabe, para onde ele vai. a sabedoria de guardar um vinho dá a oportunidade de desfrutar de algo diferente.
- Comparações - Quando se tem o costume de guardar vinhos por longos períodos, cria-se uma paleta de safras, estilos, produtores etc. que dá ao enófilo uma vasta 
experiência e a possibilidade de comparações que poucos costumam fazer. diante de rótulos que esperaram 10 ou mais anos para serem abertos, pode-se compreender as 
diferenças entre fases da vitivinicultura, estilos de vinificação, uso de determinadas tecnologias, e outras tantas coisas mais que deixam suas marcas nos vinhos e podem ser 
reconhecidas mesmo depois de tanto tempo. abrir um vinho envelhecido é voltar no tempo
- Ativo que valoriza com o tempo - Uma pesquisa divulgada no final do ano passado mostra que o investimento em vinhos finos foi um dos que mais rendeu dividendos 
desde 1900. os valores subiram 61% nos últimos cinco anos e 231% em uma década. em 2017, os vinhos lideraram o “índice de investimento de luxo” com crescimento de 
25%, superando carros, joias e arte. ou seja, mesmo que você não pretenda “liquidar” seu patrimônio depois de um tempo, ele pode ter rendido o suficiente para que você 
considere vender a garrafa.

DESVANTAGENS: 
- Pós-ápice - Todos já ouviram falar que os vinhos costumam ter “curvas de degustação” e que você pode estar provando um rótulo em um momento de “dormência”, ou 
então em seu ápice, ou ainda já “decadente”. ao guardar um vinho por um bom tempo, você corre esses riscos. Você tanto pode abrir no momento exato e ele parecer 
soberbo, quanto pode ter esperado demasiadamente e ver que ele já está se transformando em algo não tão bom. acertar esse ponto pode não ser tarefa das mais simples. 
Talvez seja preciso acompanhar “reavaliações” de críticos para não perder a oportunidade de beber um vinho ainda em seu ponto alto.
- Evolução não tão agradável - sim, a vitivinicultura e a enologia avançaram muito nos últimos anos, assim como o gosto do consumidor. dessa forma, aqueles vinhos 
“duros” e “fechados” de antes foram se tornando cada vez mais “suaves” e “abertos”. Hoje, é quase impensável um rótulo sair ao mercado sem que ele seja capaz de dar 
prazer quando consumido jovem. e essa mudança de estilo muitas vezes faz com que esses vinhos sejam mais agradáveis quando jovens do que quando envelhecidos, pois, 
na juventude, a fruta ainda está exuberante. ao amadurecer, “sem” essa fruta, você terá de se “contentar” com outros sabores.
- Má conservação? - diz-se que plantar uma árvore e guardar um vinho são sinais de sabedoria. no entanto, não é nada sábio pegar uma garrafa e simplesmente colocá-
la no fundo de um armário da cozinha. a chance de esse vinho estar bom depois de 10 anos lá esquecido é extremamente remota. sem um bom acondicionamento, ele 
fatalmente sofrerá as consequências e estragará. então, para ter o mínimo de certeza de que, depois de um longo tempo, seu vinho ainda estará bebível, guarde-o em uma 
adega climatizada e garanta que ele esteja sempre bem acondicionado durante todo o tempo.
- Guardar mais que beber - Um enófilo de verdade não deve apenas “colecionar” rótulos em sua adega. Vinhos foram feitos para serem bebidos. Quando começamos 
a guardar garrafas por muito tempo, corre-se o risco de ficarmos viciados apenas em adquirir novos vinhos, sem apreciar os que já estão lá aguardando há um tempo para 
serem degustados. Às vezes, depois de tanto guardar, você vai se dar conta de que possui mais vinhos do que é capaz de consumir, ou ainda, que sua expectativa de vida 
talvez não seja suficiente para esperar alguns 
- Expectativa frustrada - Você comprou um vinho há 10 anos. na época, provou-o na casa de um amigo e resolveu comprar outra garrafa para guardar e tomar 
futuramente. agora, ao abrir, depara-se com um vinho que não tem nada a ver com o que você imaginava, que não evoluiu como você pensava, que não está lhe dando o 
prazer que esperava. sim, pode acontecer. e pode ser ainda pior, você pode ter guardado um vinho contaminado por TCa e, ao abrir depois de tanto tempo, ver que ele está 
bouchonné, intragável. sim, você pode se frustrar, e, quando maior a expectativa, maior pode ser a frustração. Mas, ainda assim, não tenha medo de guardar um vinho. sua 
espera pode, sim, ser recompensada. Leia mais em:  https://revistaadega.uol.com.br/artigo/vantagens-e-desvantagens-de-guardar-um-vinho-por-mais-de-10-
anos_11239.html (Fonte – Revista adeGa - arnaldo Grizzo – 17/08/2018).
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