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3VINOTÍCIASVINHO DA SEMANA
POR MÁRCIO OLIVEIRA

 Alguns leitores do VINOTÍCIAS solicitaram que eu sugerisse um vinho por semana, anotando notas de degustação e onde comprar. 
Vamos sugerir 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! No ano de 2018 
chegamos a mais de 1000 rótulos e sugerimos 252 vinhos da semana. Em 2019 provamos 1.120 vinhos diferentes nas diversas Confrarias que 
orientamos e sugerimos 142 rótulos como vinhos da semana. Em 2020 provamos menos vinhos por conta da pandemia (436 no total, já que 
parte das Confrarias que foram adiadas), e sugerimos 117 rótulos como vinhos da semana.
** A pedidos, introduzimos uma escala que relaciona o vinho e preço, segundo a escala:
• Até R$75 - $
• Entre R$75 e R$ 150 - $$
• Entre R$ 150 e R$ 250 - $$$
• Entre R$ 250 e R$ 500 - $$$$
• Entre R$ 500 e R$ 1.000 - $$$$$
• Acima de R$ - Estelar !
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SAINT FELICIEN CABERNET FRANC 2018 - MENDOZA - ARGENTINA
 
 A linha de vinhos que a Catena rotula como Saint Felicien existe desde 1960, mas não havia sido exportada 
para o Brasil de forma regular. Dos 17 rótulos da linha Saint Felicien na Argentina, sete deles estão sendo 
importados pela Mistral: Malbec, Cabernet Franc, Chardonnay e Sauvignon Blanc, além de um rosé, um espumante 
brut nature e um branco doce a partir da uva Sémillon.
 Como a linha é bem básica na Argentina, os rótulos nunca me chamaram a atenção, até que resolvi provar 
este Cabernet Franc. Levando em conta que o enólogo Alejandro Vigil, diretor técnico da Catena, trabalha muito 
bem a casta Cabernet Franc criando ótimos vinhos (prova disto são os El Enemigos), a surpresa é que o vinho 
elaborado com muito carinho e cuidado, mostra um bom nível de qualidade que superou minha expectativa. 
	 As	uvas	vêm	dos	vinhedos	La	Piramide,	a	950	m	de	altitude,	em	Agrelo,	Luján	de	Cuyo	(onde	fica	a	sede	
da bodega) e Angélica Sur, a 1.050 m, em Eugenio Bustos, distrito de San Carlos, no vale de Uco. Terminada a 
fermentação, o vinho permaneceu por 16 meses em barricas de carvalho francesas (90%) e americanas. 
 Uma curiosidade: o rótulo, de traços corridos, reproduz uma pintura do artista local Carlos Alonso, a mesma 
que aparecia na garrafa do tinto que inaugurou esta linha da Catena, o Saint Felicien Cabernet Sauvignon em 
1963. Aliás, foi o primeiro vinho argentino a mencionar o nome da uva que lhe deu origem. Só para lembrar, 
naquela	época	os	vinhos	do	país	normalmente	eram	classificados	pela	cor	–	tinto,	branco	ou	rosado.	E	muitas	
vezes, não traziam nem a indicação da safra. Felizmente, tudo isso mudou
 A Cabernet Franc da Argentina é uma boa surpresa recente do mundo do vinho, criando tintos elegantes e 
complexos. Creio que o Saint Felicien é uma das opções em custo-benefício entre os Cabernet Franc argentinos.
 As uvas têm origens nos vinhedos de La Piramide, Agrelo, Lujan de Cuyo (950m de altitude) e Angelica Sur, 
San Carlos (1050m de altitude).

Uvas: 100% Cabernet Franc. Maturado por 16 meses carvalho francês (90% do vinho) e carvalho americano (10% do vinho).

Notas de Degustação: cor rubi vermelho profundo. Os aromas mostram toques de cassis intensos, cereja e ameixa, em meio a tabaco e pimenta, com algo 
floral	e	de	mentol,	combinados	com	pimenta-do-reino	e	cravo,	revelando	muita	complexidade.	A	madeira	suaviza	as	notas	vegetais	que	muitas	vezes	aparecem	
nos	Cabernet	Franc.	Médio	encorpado,	tem	taninos	maduros,	macios	e	com	bom	frescor.	Na	boca	é	um	vinho	rico,	longo	e	complexo,	com	um	final	persistente.	
Um Cabernet gostoso de beber, e que pede para se ter uma segunda garrafa por perto.

Estimativa de Guarda: Ainda se mostra jovem, com estrutura para melhorar com a guarda de mais alguns anos de adega, mas já pode ser bebido. Pode ir 
tranquilamente por mais 5 anos de guarda (até 2026).

Notas de Harmonização: Perfeito para harmonizar com carnes vermelhas grelhadas ou assadas, aves de carne escura, massas com ragu. No nosso caso, 
escoltou	muito	bem	um	caldo	de	abóbora	com	frango	desfiado.

Serviço: servido entre 16 e 17ºC, numa taça grande estilo Bordeaux. 

Faixa de Preço – $$

Em BH: : MISTRAL - Rua Cláudio Manoel, 723 - Savassi - BH. Tel.: (31) 3115-2100
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 A tranquila vila toscana de Montalcino sofreu poucas mudanças desde os tempos medievais, quando era uma fortaleza pertencente à cidade vizinha de Siena. 
Montalcino já foi um ponto estratégico ao longo da estrada para Roma e oferece uma vista panorâmica dos belos vales de Asso, Orcia e Ombrone. A fama da cidade deriva 
da produção de um dos melhores vinhos tintos da Itália, conhecido como Brunello di Montalcino.
	 Brunello,	traduzido	aproximadamente	como	“belo	escuro”	no	dialeto	local,	ou	entendido	como	diminutivo	de	“Bruno”,	que	significa	“marrom”,	é	o	nome	não	oficial	
do clone de Sangiovese (também conhecido como Sangiovese Grosso, cultivado na região de Montalcino. Brunello di Montalcino foi o primeiro vinho da Itália a receber o 
status de D.O.C.G.
 A Itália produz vinhos há cerca de 3500 anos. Mas Brunello di Montalcino pode ser considerado uma invenção moderna. É o resultado dos estudos de um único 
enólogo, Ferruccio Biondi-Santi. Em meados de 1800, um fazendeiro local chamado Clemente Santi isolou certas plantações de vinhas Sangiovese para produzir um vinho 
100% varietal que pudesse ser envelhecido por um período considerável. 
 Por volta de 1870, Ferruccio Biondi-Santi começou a plantar em seus vinhedos um clone da variedade Sangiovese conhecida como Brunello (Sangiovese rosso BBS 
11 - Brunello Biondi Santi, vite nr. 11). O jovem viticultor notou que uma subvariedade de Sangiovese, conhecida como Grosso para distingui-la da raça que se originou na 
área	de	Chianti	e	que	produzia	frutos	menores,	era	mais	resistente	aos	ataques	da	filoxera,	que	então	devastava	os	vinhedos	do	distrito.	No	final,	Biondi-Santi	replantou	
completamente seus vinhedos e logo foi capaz de produzir um vinho equilibrado feito a partir de uma única variedade.
 O Brunello di Montalcino tem de envelhecer 50 meses em barricas de madeira. Para poder ter na etiqueta a denominação “Riserva” o vinho tem que envelhecer pelo 
menos cinco anos em barricas de madeira. O vinho tinto Rosso di Montalcino tem de envelhecer apenas cerca de 10 meses.
 Além do Brunello di Montalcino, os produtores da região de Montalcino podem produzir vinho sob os DOCs Rosso di Montalcino, Sant’Antimo e Moscadello di 
Montalcino,	bem	como	a	designação	genérica	Indicazione	geografica	tipica	de	Toscana	IGT.	
 Uma vez chamado de ‘Vermiglio’ (vermelhão), Rosso di Montalcino é um vinho tinto seco e frutado, que vem da mesma área de origem do Brunello di Montalcino, 
compartilhando o mesmo clima mediterrâneo e baseado em 100% Sangiovese. No entanto, Rosso di Montalcino é lançado mais cedo e, portanto, é mais jovem do que 
Brunello. 
 Os vinhos Rosso di Montalcino são comercialmente chamados de “Baby Brunellos”, e que em função de sua pouca idade, ganhou o apelido de “baby” principalmente 
nos Estados Unidos, um de seus maiores mercados consumidores.
 Entretanto, muitos produtores e críticos de vinhos tem feito uma campanha para evitar o uso do termo “Baby Brunello” (ou “Baby Barbaresco” ou “Baby Barolo”)! 
Embora	as	frutas	destinadas	ao	Brunello	di	Montalcino	muitas	vezes	acabem	em	Rosso	di	Montalcino,	este	último	passa	por	um	processo	de	vinificação	totalmente	diferente	
(geralmente tempos de maceração mais curtos) e é feito principalmente de vinhas mais jovens e frutas cultivadas em locais não adequados para Brunello di Montalcino. É 
um vinho destinado a ser bebido na sua juventude, menos tânico e mais acessível desde o início. 
	 Há	exceções,	como	o	Rosso	di	Montalcino	de	Poggio	di	Sotto	de	2002,	onde	o	produtor	Palmucci	reclassificou	toda	a	sua	colheita	como	Rosso.	Ele	fez	isso	porque	
considerou que o suco, por mais delicioso que fosse, não era digno do rótulo de “Brunello”. 
	 A	DOC	Rosso	di	Montalcino	foi	estabelecida	em	1984	(1983)	como	um	meio	de	dar	aos	produtores	de	Brunello	di	Montalcino	a	flexibilidade	para	continuar	a	tradição	
de envelhecimento longo do vinho emblemático da região. O Rosso di Montalcino também é feito de 100% Sangiovese cultivado na mesma região delineada que Brunello 
di Montalcino. 
 No entanto, o vinho deve passar apenas seis meses de envelhecimento em carvalho e 1 ano de envelhecimento total antes do lançamento. Já o Brunello deve ser 
envelhecido por pelo menos quatro anos após a colheita antes de poder ser liberado. Isso é um grande investimento de tempo e dinheiro, e se as coisas não correrem bem 
em certas safras, os produtores podem acabar com pouco vinho para vender.
 É aí que entra Rosso di Montalcino. Ele requer apenas um ano de envelhecimento antes de ser lançado, o que dá aos produtores algo para vender enquanto aguardam 
o Brunello. Rosso também é uma forma de melhorar o Brunello. Em vez de usar vinhas mais jovens ou de locais inferiores no Brunello, mais caro e prestigioso, o que pode 
comprometer a sua qualidade, podem ir para o Rosso.

OS OUTROS VINHOS DE MONTALCINO
POR MÁRCIO OLIVEIRA

ARTIGO
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O ESTILO ROSSO DI MONTALCINO - Mais leves e menos extraídos do que Brunello, os melhores exemplos de Rosso di Montalcino são cheios de frescor e cheios de 
especiarias. O álcool mínimo permitido é 12%, mas em safras mais quentes pode facilmente chegar a 14,5%.
 Dado o clima mediterrâneo, Rosso di Montalcino tende a ter uma acidez mais moderada em comparação com outros vinhos Sangiovese da Toscana, como Chianti, 
Chianti Classico ou mesmo Rosso di Montepulciano, o que explica sua extraordinária facilidade para ser bebido. Ao mesmo tempo, costuma ser um pouco mais complexo 
em comparação com Sangiovese de Maremma, do outro lado do rio Orcia.
	 Os	primeiros	Rossos	eram	uma	mistura	de	vinhos	de	vinhas	mais	jovens	e	tonéis	que	não	fizeram	o	corte	para	Brunello.	Mas,	ao	longo	dos	anos,	os	melhores	produtores	
de Brunello passaram a ver o Rosso como seu próprio estilo distinto de vinho. 
 Frutos de vinhas mais jovens e com menor maturação em carvalho rendem vinhos mais brilhantes na cor e no caráter frutado, com exuberantes sabores de cereja e 
ameixa escura ácida, além de um toque de terra e especiarias. O Rosso di Montalcino não pode substituir o Brunello em sua adega, mas os dois vinhos se complementam 
e combinam com pratos diferentes. Sirva Rosso no início da refeição com uma entrada e guarde Brunello para o prato principal. Tenho certeza, que ninguém vai reclamar. 
 Os melhores Rossos retêm muitos dos sabores de Brunello - cereja escura, especiarias de madeira, couro e violetas - mas em um estilo mais fresco, vivo e acessível.

MAIS SOBRE A REGIÃO DE MONTALCINO - Patrimônio Mundial da UNESCO desde 2004, Montalcino é uma vila isolada no topo de uma colina de beleza austera e rural, 
com uma vista inebriante dos vales circundantes de Orcia, Ombrone e Asso. Encontra-se a 500 metros acima do nível do mar, a 40 quilômetros ao sul de Siena e a cerca de 
50 km da costa. É protegida a sudeste pelo vulcão inativo, o Monte Amiata, uma das montanhas mais altas da Toscana.
 Hoje, esta pequena cidade com população de 6.800 habitantes se orgulha de não ter desempregados e, acima de tudo, de produzir um vinho de prestígio mundial. 
A área onde são produzidos os vinhos de Montalcino coincide com os limites históricos do Município de Montalcino, cobrindo uma superfície de 24.000 hectares, dos quais 
apenas 15% estão plantados com vinhas. Os vinhedos são os mesmos para Rosso e Brunello. No entanto, existem 500 hectares onde apenas Rosso é permitido - enquanto 
todas	as	uvas	capazes	de	produzir	Brunello	podem	ser	desclassificadas	para	fazer	Rosso,	o	inverso	não	é	verdade.
 Os 500 hectares reservados apenas para Rosso são o resultado de uma tradição antiga, anterior à criação da DOC. Na década de 1960, esses vinhedos não tinham 
permissão para produzir Brunello, portanto, apesar de estarem dentro da denominação, eles podiam ser usados apenas para Rosso.
Antes do estabelecimento da DOC, Rosso di Montalcinio era produzido provavelmente com outras uvas nativas, como Canaiolo e Colorino, simplesmente porque muitos 
vinhedos foram plantados com diversas variedades.
	 No	início	do	século	XXI,	propôs-se	a	introdução	de	variedades	internacionais	na	DOC,	mas	no	final	prevaleceu	a	ideia	de	100%	Sangiovese.	A	exigência	de	rendimento	
é ligeiramente maior do que Brunello (um máximo de 80 q/ha em vez de 70 q/ha) e a exigência de envelhecimento é de no mínimo um ano, com ou sem carvalho - muito 
mais curto do que os quatro anos exigidos para Brunello.
 Com o sucesso dos vinhos de Montalcino, o preço das vinhas explodiu e chegam a ser negociadas por até 1 milhão de euros por hectare. Mesmo assim, os produtores 
resistiram à tentação de plantar pesadamente, buscando preservar a qualidade e a biodiversidade do território.

DICAS DE SERVIÇO DO ROSSO DI MONTALCINO:
- Sirva em taças grandes do estilo Bordeaux.
- Temperatura ideal de serviço entre 18 e 20ºC.
- Sugestão de 30 minutos de decanter.
- Vinhos jovens devem ter cor rubi intenso e profundo. Na medida em 
que o vinho envelhece a cor vai mudando para rubi granada. O vinho é 
de médio corpo para encorpado.
- Nos aromas é um vinho intenso e complexo.
- É um vinho seco, quente, com bom frescor, estruturado, tânico, 
persistente

TRÊS VINHOS QUE VOCÊ DEVE PROVAR SE GOSTA DE BRUNELLOS - 
CHIANTI GRAN SELEZIONE - A zona de Chianti da Toscana tem muitas sub-regiões e variações de estilo. Em 2013, uma nova designação, conhecida como “Gran 
Selezione”,	foi	disponibilizada	aos	produtores	de	Chianti	com	a	intenção	de	exemplificar	o	que	de	melhor	o	Chianti	tem	para	oferecer.	
 Dada a recente chegada da marca, ainda pode ser um pouco difícil encontrar um Gran Selezione no Brasil, então, se você encontrar um, experimente. 
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 Chianti, como o Brunello, é feito principalmente de Sangiovese. Brunello é sempre Sangiovese puro, enquanto Gran Selezione deve ser pelo menos 80% Sangiovese, 
com várias outras uvas tintas sendo permitidas na mistura. O caráter da uva Sangiovese brilha em ambos os vinhos, com ênfase em frutas vermelhas ácidas e aromas de 
solo	de	floresta,	bem	como	especiarias.	
 Entre os dois vinhos, o Brunello costuma ter mais corpo, mas ambos têm sabores poderosos e estrutura tânica tensa. Uma comparação direta de sabor entre os dois 
vinhos seria instrutiva e prazerosa.

VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO	-	Este	“vinho	nobre”	vem	da	cidade	toscana	de	Montepulciano	–	e	não	deve	ser	confundido	com	Montalcino	de	Brunello	ou	com	a	
uva Montepulciano que, confusamente, nem mesmo cresce lá na Toscana. 
 A rica história de Montepulciano na produção de Sangiovese de classe mundial remonta pelo menos ao século XVII, quando foi apelidado de “rei dos vinhos” pelo 
poeta Francesco Redi. No Brasil, ele permanece relativamente menos famoso do que Brunello, resultando em preços mais baixos e ótimos preços. 
 O clone local do Sangiovese chama-se “Prugnolo Gentile” e produz vinhos de cor profunda, encorpado e com um bouquet exuberante de cereja vermelha amassada 
e amora com notas de especiarias como noz-moscada e cominho. 
 O Vino Nobile é um ótimo vinho para presentear, já que muitos nunca ouviram falar dele, mas ainda vão apreciar seu estilo toscano clássico. É também um belo vinho 
para acompanhar pratos de carne, como costela assada com zimbro e cogumelos.

MOSCADELLO DI MONTALCINO	-	Até	o	fim	do	século	1800,	o	vinho	mais	conhecido	de	Montalcino	era	um	vinho	branco	chamado	“Moscadello	di	Montalcino”.	Foi	por	
volta dessa época, porém, que um fazendeiro chamado Clemente Santi começou a estudar mais a fundo a uva Sangiovese. Clemente isolou certas plantações para o estudo, 
pois queria tentar produzir um vinho 100% varietal (feito só com a Sangiovese) que pudesse ser envelhecido por muitos anos, ganhando um corpo especial que não tinha 
nos vinhos da época.
 O Moscadello di Montalcino é um vinho branco doce com produção cada vez menor, portanto, uma raridade. A identidade genética precisa da Moscadello permanece 
não	confirmada.	Algumas	autoridades	acreditam	que	seja	Muscat	de	Alexandria,	enquanto	as	leis	da	DOC	Moscadello	di	Montalcino	o	citam	como	Moscato	Bianco.	
 Ao contrário de algumas outras partes da Toscana (como Montepulciano), Montalcino não possui sua própria designação “vin santo”. Isso compensa com o doce e 
perfumado Moscadello di Montalcino, que vem em várias formas:
- Bianco (tranquillo): mínimo de 4,5% de álcool por volume. Açúcar residual: mínimo de 2,6 por cento de álcool potencial - equivalente a aproximadamente 46 gramas por 
litro de açúcar
- Frizzante (espumante): mínimo de 7% de álcool por volume.
- Vendemmia Tardiva (colheita tardia): mínimo 11,5% de álcool por volume. Açúcar residual: mínimo de 3,5% de álcool potencial - equivalente a aproximadamente 60 
gramas por litro de açúcar. Envelhecimento mínimo de um ano antes do lançamento.
 Em todos os casos, a variedade de uva título deve representar um mínimo de 85% da mistura. Apenas 9,4 hectares (23 acres) de Moscadello foram registrados para 
a DOC em 2018, quando pouco menos de 1.500 caixas do vinho foram feitas.
 Para amantes de Brunello como eu, pode não haver substituto para este rótulo, mas há muito espaço para mais de um vinho, e cada um deles é especial à sua 
maneira. Fique de mente e olhos abertos, e descubra mais alegrias nos tintos da Toscana. O Rosso di Montalcino tem o toque certo de madeira para combinar com suas 
texturas abertas e puras e um nível de extração de tanino que convida a bebê-los jovens com deliciosos alimentos frescos. 
 Você pode desfrutar de um Rosso e aproveitar que eles custam cerca de metade do que você esperaria pagar por um Brunello comum. Alguns Rossos, é bem verdade, 
valem mais que um Brunello comum!!!
 Saúde!!! Aproveite para comentar se gostou ou não!!! (baseado em artigos disponíveis na internet e minhas considerações)
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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

SELEÇÃO DE ARTIGOS

“CHATEAUX DE BORDEAUX, A ARTE DE RECEBER” -  JORGE LUCKI
VALOR ECONÔMICO - 09/07/2021

 Cada	feira	tem	seu	foco,	mas	nenhuma	tem	um	programa	“pós-feira”	como	tinha	a	Vinexpo:	os	eventos	–	não	dá	para	chamar	simplesmente	de	“jantares”	–	que	
aconteciam nos châteaux.
 A maioria das vezes que estive em Bordeaux foi para participar da Vinexpo, a mais importante feira de vinhos do planeta, que se realizava a cada dois anos em meados 
de junho. Foi assim desde a minha primeira ida em 1987 até 2019, quando seus organizadores anunciaram sua fusão com a Wine Paris, salão anual menos atrelado aos 
vinhos bordaleses, que já vinha sendo promovido por dois grupos do gênero na capital francesa. O objetivo desta fusão era concentrar esforços para fazer frente a Prowein, 
evento semelhante sediado em Dusseldorf, na Alemanha, que vinha crescendo muito por apresentar uma proposta mais internacional e focada no “trade”.
 A Vinexpo pode ter perdido importância para quem lida com negócios, que não é o meu caso. Ao contrário da Prowein, aonde vou esporadicamente para encontrar 
os produtores de sempre e me atualizar sobre as novas safras, assim como buscar eventuais novidades, uma verdadeira maratona de estande em estande, na feira de 
Bordeaux	meu	interesse	primeira	era	selecionar	e	participar	das	degustações	temáticas	e	palestras	envolvendo	tendências	do	setor,	constantes	da	programação	oficial,	além	
de, evidentemente, aproveitar para prolongar a estadia na região para me inteirar do cenário vitivinícola bordalês.
 Cada feira tem seu foco e atrativos, mas nenhuma tinha um programa “pós-feira” como a Vinexpo... Leia a reportagem completa em: https://valor.globo.com/
eu-e/coluna/jorge-lucki-um-programa-de-sonho-em-bordeaux.ghtml

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://valor.globo.com/eu-e/coluna/jorge-lucki-um-programa-de-sonho-em-bordeaux.ghtml
https://valor.globo.com/eu-e/coluna/jorge-lucki-um-programa-de-sonho-em-bordeaux.ghtml
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“ZODÍACO DOS VINHOS: VIRGEM” - MIRIAM AGUIAR
MONITOR MERCANTIL – 09/07/2021

	 Na	mitologia	grega,	Virgem	está	associada	a	alguns	mitos,	o	mais	difundido	é	o	de	Deméter,	deusa	da	colheita	e	da	fertilidade,	a	qual	gerou	uma	filha	com	Zeus,	
Perséfone,	raptada	por	Hades	para	viver	no	submundo.	Em	vingança,	Deméter	deixou	a	terra	seca.	Após	negociação	entre	eles,	a	fim	reequilibrar	o	ciclo	de	fertilidade	da	
Terra, Perséfone passa 6 meses com a mãe, plantando e colhendo, e 6 meses reclusa com o marido.
 Virgem é um signo regido por Mercúrio, planeta associado à conexão, à atividade mental e à comunicação entre as partes. É o mesmo planeta de Gêmeos, mas, 
diferentemente do geminiano, Virgem é um signo do elemento Terra. No primeiro caso, Mercúrio está aliado ao Ar, potencializando a sociabilidade. No signo de Virgem, 
essa energia mental é investida de um senso mais pragmático, buscando resultados mais concretos, próprio do elemento Terra.
 Assim, o signo de Virgem é muito focado em suas ações, tem um senso prático aguçado. É perfeccionista, metódico em tudo o que faz e isso às vezes o torna frio 
e excessivamente crítico. Embora vaidoso, como o seu antecessor, “não dá pinta”… é discreto e está no controle, para que tudo esteja na mais perfeita ordem. É hora do 
leonino, que desprende demasiada energia para estar no centro das atenções, fazer uma autocrítica, avaliar aquilo que mais lhe convém e até que ponto sua projeção lhe 
traz benefícios.
 O vinho virginiano é, à sua imagem, mais contido, sem excessos de cor, aroma, sabores. Tampouco é muito conhecido e popular, mas, certamente, é um vinho que 
pode alcançar elevada reputação e consistência de qualidade, fruto do preciosismo de sua produção. Não é um vinho simples, comum. Assim como exige de si mesmo, exige 
um consumidor atento, especializado, que alcance as suas particularidades metodicamente construídas.
	 No	primeiro	decanato,	temos	uma	cepa	italiana	de	grande	renome	–	ela	reina	à	moda	leonina	na	região	do	Piemonte,	fazendo	dois	dos	vinhos	mais	consagrados	no	
mundo: Barolo e Barbaresco. Faz vinhos potentes, embora com aparência mais clara, com altos níveis de acidez, tanino e álcool. A potência e a imponência de seus vinhos 
são	traços	do	signo	antecedente,	mas	o	perfil	agrícola,	produtivo	e	a	maneira	como	eles	se	apresentam	ao	consumidor	são	bem	virginianos.
 A Nebbiolo não é uma cepa de fácil adaptação internacional. É uma cepa que brota cedo e amadurece tardiamente, precisando de atenção e de uma boa e longa 
exposição. Seu nome decorre da aparência dos seus vinhedos, cobertos pela neblina (nebbia em italiano), nas colinas piemontesas em períodos de colheita. Seus vinhos são 
excelentes, mas requerem tempo para expressarem seus aromas: sutis, complexos e terciários, com pouca expressão de fruta primária.
	 No	segundo	decanato,	o	clássico	virginiano	é	também	grandioso	e	de	público	mais	restrito,	em	função	de	seu	metódico	e	sofisticado	processo	de	produção.	Falo	
do	Jerez	(Xerez),	vinho	fortificado	produzido	na	região	de	Andaluzia,	Espanha,	o	qual	tem	como	cepas	principais	as	uvas	brancas	Palomino	e,	para	os	perfis	doces,	Pedro	
Ximenez	e	Moscatel.	Os	estilos	de	seus	vinhos	vão	sendo	definidos	ao	longo	do	processo,	com	particulares	metodologias	de	produção	e	maturação:	crianzas	biológica	ou	
oxidativa	e	envelhecimento	pelo	sistema	de	solera,	que	permite	a	mistura	de	vinhos	de	vários	anos.	Diferentemente	de	outros	fortificados,	prevalece	o	Jerez	seco,	menos	
frutado e acessível sensorialmente, com aromas de castanhas, especiarias e frutas secas.
	 Para	fechar,	Virgem	em	seu	terceiro	decanato	apresenta	ares	librianos	–	signo	de	ar	e	da	diplomacia,	que	concede	mais	leveza	e	acessibilidade	ao	virginiano.	Chenin	
Blanc	é	uma	cepa	pouco	globalizada	e	conhecida,	a	despeito	de	sua	finesse	e	múltiplo	aproveitamento	onde	se	estabeleceu	bem:	Vale	do	Loire	e	África	do	Sul... Leia a 
reportagem completa em: https://monitormercantil.com.br/zodiaco-dos-vinhos-virgem/

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
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“VALE A PENA INVESTIR NOS VINHOS DE BORDEAUX?” - SUZANA BARELLI
ESTADÃO - EINVESTIDOR – 29/06/2021

  O “en primeur” nasceu em Bordeaux, como uma forma de comercializar os vinhos locais.
 Na primavera seguinte à cada safra, os vinhos são colocados a venda pelos négociants, como são chamados os comerciantes que têm contrato com os châteaux. Com 
um detalhe: neste momento de venda, estes vinhos ainda não estão prontos
 É preciso esperar mais dois anos, para que termine o seu amadurecimento. Os interessados pagam 50% do valor neste “en primeur”, quando reservam suas garrafas
 A importadora World Wine lança em agosto a sua lista de vinhos “en primeur”, com 108 mil garrafas de Bordeaux da safra de 2020. Depois de sete anos sem 
comercializar vinhos por este sistema peculiar de venda, a importadora voltou ao “en primeur” em 2020, quando trouxe 50 mil garrafas bordalesas da safra de 2019 para 
o Brasil, e não tem dúvidas de que se trata de um bom investimento para os clientes e também para a própria importadora.
	 “Os	rótulos	de	Bordeaux,	assim	como	os	demais	grandes	vinhos,	estão	se	tornando	um	negócio	importante	pelo	interesse	dos	nossos	clientes”,	afirma	Juliana	La	
Pastina, presidente do grupo La Pastina, que inclui a importadora World Wine.
 O “en primeur” nasceu em Bordeaux, como uma forma de comercializar os vinhos locais. Na primavera seguinte à cada safra, os vinhos são colocados a venda pelos 
négociants, como são chamados os comerciantes que têm contrato com os châteaux. Com um detalhe: neste momento de venda, estes vinhos ainda não estão prontos.
 É preciso esperar mais dois anos, para que termine o seu amadurecimento em barricas de carvalho e depois o seu estágio em garrafas, quando então o vinho está 
pronto para sair do château. Mesmo assim, os interessados pagam 50% do valor neste “en primeur”, quando reservam suas garrafas, e o restante ao recebê-las, cerca de 
dois anos depois.
 Foi o atípico ano de 2020 que trouxe a World Wine de volta ao “en primeur”. Com a pandemia, os críticos internacionais não puderam ir à Bordeaux no ano passado 
provar os vinhos que estavam em barricas, como acontece no início de toda primavera no Hemisfério Norte.
 Nas últimas décadas, as altas pontuações dos críticos vêm impulsionando esses preços. Resultado, sem as notas dos especialistas, em 2020, os vinhos foram 
precificados	21%	abaixo	do	ano	anterior,	segundo	relatório	da	inglesa	Liv-ex,	um	grande	marketplace	do	mercado	de	vinho.	“Os	valores	caíram	também	por	um	temor	de	
que, com a pandemia, não haveria demanda para estes vinhos”, lembra Juliana La Pastina.
 Nesta safra, a apresentação dos vinhos “en primeur” ainda não voltou ao normal. Poucos críticos conseguiram provar os vinhos e, para sorte dos produtores, gostaram 
do que beberam.
 O resultado é que os preços foram subindo semana a semana da campanha de “en primeur”. Os primeiros châteaux, que divulgaram os seus preços no início de 
junho, quase não reajustaram a tabela em relação aos vinhos de 2019. Mas aqueles que lançaram seus vinhos na penúltima semana de junho aumentaram os preços em 
16%, em média, segundo a Liv-ex. E os vinhos apresentados na última semana do mês passado trouxeram uma alta de 29,5% em relação ao ano anterior.. Leia a reportagem 
completa em: https://einvestidor.estadao.com.br/comportamento/vinhos-bordeaux-vale-a-pena-investir/

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
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“BORGONHA 2021 ATÉ AGORA – FRIA E ÚMIDA”  - JANCIS ROBINSON
JR – 08/07/2021

 
 Anthony Hanson MW passou as últimas semanas na Côte d’Or observando a evolução da safra que, de acordo com Christophe Bouchard da Bouchard Père et Fils, 
é - até agora - a pior em 50 anos. Christophe Deola, do Domaine Louis Latour, teve essa visão do verão de 2021 em Pernand-Vergelesses.
	 Dirigindo	em	direção	a	Corton-Charlemagne	em	3	de	junho,	fiquei	surpreso	ao	ver	terra	marrom	entre	as	fileiras	de	videiras,	onde	normalmente	o	crescimento	de	
folhas	verdes	frescas	cobriria	encostas	inteiras.	Maio	tinha	sido	muito	frio	e	úmido,	empurrando	a	floração	para	junho,	cuja	primeira	semana	foi	agradável	-	nem	muito	
úmida e fria, nem muito quente.
 Então, uma onda de calor chegou, com as temperaturas diurnas subindo para 29-31°C em quatro ou cinco dias. O crescimento dos vinhedos começou a galopar à 
frente,	impulsionado	por	todas	as	chuvas	de	maio.	Os	produtores	trabalharam	duro	nisso,	prendendo	fios	duplos	em	volta	dos	brotos	em	crescimento,	prendendo	galhos	
e,	em	seguida,	cortando	a	vegetação.	Muita	floração	ocorreu	durante	o	tempo	quente	e	seco,	então	pode-se	esperar	que	uma	boa	floração	compensaria	parcialmente	as	
perdas de safra geradas pelas geadas devastadoras no início de abril. Essas geadas afetaram os Chardonnays mais seriamente do que os Pinots (que geralmente evoluem 
as folhas mais tarde).
 As geadas pegaram as folhas jovens e os botões que se partiam, e o clima frio e instável que se seguiu fez com que muitos cachos não se desenvolvessem bem e os 
segundos brotos não se materializassem - portanto, estamos prevendo uma colheita de 2021 muito reduzida.
 As geadas afetaram Chardonnays de maneiras estranhas. O Domaine Blain-Gagnard em Chassagne-Montrachet relata que eles podem ter perdido 65% de uma safra 
normal nos primeiros crus La Boudriotte e Cailleret, onde La Grande Montagne (mais alto na colina) está 90% afetado. Seus grands crus e vinhos de nível de comuna foram 
menos	danificados.	Informalmente,	concluí	que	o	Domaine	Leflaive	pode	estar	esperando	produzir	40%	de	uma	safra	normal.	Em	Pernand-Vergelesses,	os	danos	causados	
pela geada de abril parecem menos graves do que em 2016 e estão desigualmente espalhados por diferentes faixas em suas encostas variadas. A vindima pode começar 
por volta de 20 de setembro, é o que atualmente estima-se.
	 Por	causa	das	chuvas	regulares	e	intermitentes	de	junho,	tem	sido	difícil,	às	vezes	impossível,	fazer	com	que	os	tratores	entrem	nas	fileiras	pulverizado	para	prevenir	
que o míldio assole o vinhedo. O tempo frio praticamente manteve o mofo sob controle, mas o risco permanece, e o tempo úmido continuou durante a primeira semana de 
julho. Até agora, sem granizo, apesar de várias tempestades, incluindo uma espetacular tempestade elétrica sobre o norte da Côte de Beaune às 22h00 de sábado, 19 de 
junho, que assistimos como se estivéssemos em uma exibição de fogos de artifício, seguida de fortes chuvas.
 Ficou visivelmente mais frio na Borgonha durante a última semana de junho, durante o Festival Musique et Vins anual. Houve seis concertos espetaculares no Clos 
Vougeot, na Église de Meursault e no Halles de Beaune, todos possíveis de serem vistos pelo público - com números restritos - uma vez que o toque de recolher na França foi 
suspenso.	Os	produtores	ficaram	entusiasmados	em	servir	seus	vinhos	nas	degustações	antes	do	show,	após	tantos	meses	de	bloqueio.	Outros	prazeres	de	estar	na	Borgonha	
em	junho	foram	as	espetaculares	e	duradouras	papoulas	à	beira	da	estrada,	a	íris	azul-claras	e	rosas	errantes	multicoloridas,	florescidas	pelas	temperaturas	amenas.
 Em toda a região, os produtores foram afetados por geadas, chuvas e falta de sol, mas - até agora - não houve granizo. Jeremy Seysses em Domaine Dujac em Morey-
St-Denis	confirma	que	às	vezes	é	possível	entrar	nas	vinhas	com	o	trator	apenas	um	dia	por	semana,	então	você	tem	que	torcer	para	que	seu	trator	não	quebre	naquele	
dia! Não houve nenhuma onda de calor de verão ainda, e os botões e brotos estão frágeis... Leia a reportagem completa em: https://www.jancisrobinson.com/articles/
burgundy-2021-so-far-cool-and-damp

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
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“COMO UM ROMANÉE-CONTI 1985 SE TORNOU A GARRAFA DE 
VINHO MAIS CARA DA HISTÓRIA”  - MARCEL MIWA

NEOFEED – 04/07/2021
 
 A garrafa matusalém (6 litros) do Domaine de la Romanée-Conti (DRC) foi arrematada por 900 mil euros (aproximadamente R$ 5,4 milhões) por um comprador 
anônimo do Leste Europeu. O que explica esse valor astronômico?
 Uma garrafa matusalém (6 litros) do vinhedo mais nobre do Domaine de la Romanée-Conti (DRC), com apenas 1,81 hectare, se tornou o vinho mais caro da história.
 Ela foi arrematada, em junho deste ano, por um comprador anônimo do Leste Europeu, que comprou a garrafa 00001, do mítico Romanée-Conti 1985, por cerca de 
900	mil	euros	(aproximadamente	R$	5,4	milhões)	–	esse	valor	sem	incluir	os	impostos.
	 O	leilão	foi	realizado	pelo	exclusivo	clube	de	vinho	suíço	Avu,	especializado	na	venda	de	vinhos	raros	para	as	pessoas	mais	ricas	do	mundo,	que	confirmou	o	negócio	
ao NeoFeed.
 Até então, a garrafa considerada a mais cara já vendida na história era do mesmo Romanée -Conti, mas da safra 1945. A garrafa de tamanho regular (750 ml) foi 
leiloada pela Sotheby’s, de Nova Iorque, por US$ 558 mil, em outubro de 2018.
 Naquela safra, havia motivos para explicar o valor alcançado. Em primeiro lugar, a produção minúscula de 600 garrafas (frente a média atual de quatro mil a cinco mil 
garrafas	por	ano),	em	um	ano	comemorativo	do	fim	da	Segunda	Guerra.	E	também	porque	a	garrafa	representava	a	última	expressão	de	um	vinhedo	que	foi	praticamente	
todo replantado após a colheita e só voltou a produzir comercialmente em 1952.
 A garrafa de Romanée-Conti 1985 que alcançou o valor recorde pertencia a coleção de Giorgio Pinchiorri, restaurateur do tri-estrelado Enoteca Pinchiorri, de 
Florença. Ela havia sido leiloada pela casa de leilão suíça Baghera, em dezembro de 2020.
 O lote 14, batizado de “Kingdoms”, trazia seis garrafas em formato matusalém, todos do Domaine de la Romanée-Conti (o lote também trazia uma garrafa de La 
Tâche, uma de Richebourg, uma de Romanée-Saint-Vivant uma de Échézeaux e uma de Grands-Échézeaux). Esse lote foi arrematado por 823 mil euros.
	 Agora,	apenas	uma	das	garrafas	superou	o	valor	 total	daquele	 lote.	O	que	justificaria	esse	valor	astronômico?	No	caso	atual,	além	do	valor	 intrínseco	do	mais	
cultuado produtor da Borgonha, o vinho é de uma safra que, segundo Jasper Morris, Master of Wine e uma das maiores autoridades para falar da Borgonha, “inaugurou a 
era de ouro para os tintos da Borgonha”.
	 Foi	nesse	período	que	alguns	produtores	passaram	a	vinificar	com	os	cachos	inteiros	da	Pinot	Noir,	que	mostravam	maior	frescor,	casos	de	DRC,	Leroy,	Dujac	e	l’Arlot.	
As garrafas de DRC trazem a numeração de 000001 e somente transitaram da cave da vinícola para a do restaurante Enoteca Pinchiorri.
 Reforça também o valor das garrafas o fato de que, a partir de 2009, o Domaine não engarrafa mais seus vinhos nestes grandes formatos e tem restringido aos 
seus compradores a revenda dos vinhos, uma forma de tentar evitar a especulação... Leia a reportagem completa em: https://neofeed.com.br/blog/home/como-um-
romanee-conti-1985-se-tornou-a-garrafa-de-vinho-mais-cara-da-historia/
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DATAS DO ROTEIRO SERÃO DETERMININADAS ASSIM QUE AS CONDIÇÕES EPIDEMIOLÓGICAS 
MELHORAREM - VAMOS AO ... VALE DO SÃO FRANCISCO

 Atualmente a vitivinicultura no Vale do São Francisco conta com cerca de 400 hectares de vinhedos, que produzem aproximadamente de 4 milhões de 
litros	de	vinhos	finos	tranquilos	e	espumantes	por	ano.	
 O vinho do Vale do São Francisco representa 15% da produção nacional. O clima semiárido, com temperatura média anual de 26ºC e índice pluviométrico 
de 550m concentrado nos meses de janeiro a abril, permite a produção de uvas durante o ano todo, sendo possível colher entre duas e três safras anualmente. 
Nesta produção, 70% dos rótulos são espumantes, 29% são vinhos tintos e 1% são de vinhos brancos. 
 Roteiro Final e Valores em construção. 

INFOS & RESERVAS: Na ZENITHE TRAVELCLUB Consultoria e Operadora de Experiências EnoGastronômicas | Belo Horizonte | Tel: (31) 3225-7773 | 
Contato: fit1@zenithe.tur.br  | http://zenithetravelclub.blogspot.com.br 

mailto:fit1%40zenithe.tur.br?subject=
http://zenithetravelclub.blogspot.com.br


14VINOTÍCIAS

ENOGASTRO SICÍLIA E MALTA - VIAGEM E EXPERIÊNCIA CULTURAL E ENOGASTRONÔMICA - SAÍDA 
GARANTIDA - 20.SET A 05.OUT.2021

 2021 vem com muitas surpresas!!! Vinhos e Gastronomia da SICÍLIA E MALTA. A Sicília é a maior ilha do Mediterrâneo, separada da Itália apenas pelo 
Estreito de Messina, e possui uma forte tradição com os vinhos que começaram a ser produzidos na região 
ainda no século VIII A.C, quando chegaram os primeiros gregos com a intenção de construir colônias.
 A Sicília é, depois do Veneto, a maior região produtora de vinhos do país. Em pouco mais de duas 
décadas a enologia sicíliana saiu uma realidade pouco mais evoluída do que a da era greco-romana.
 A ilha foi palco de diversas culturas. Povos muito diferentes ocuparam a Sicília: fenícios, gregos, 
cartagineses, vândalos, árabes, normandos e espanhóis.
 Não à toa, seus monumentos históricos quase intactos e que são um passeio à parte, como Vale dos 
Templos	de	Agrigento,	um	imenso	sítio	arqueológico	com	vestígios	de	muitos	templos,	entre	eles	o	do	Zeus	
Olímpico ou o da Concórdia o melhor preservado de todos eles. Conhecer Montreale com sua bela Catedral 
de arquitetura normanda e seus mosaicos de ouro, os castelos da época das Cruzadas e as capelas de 
Palermo, além do próprio Etna.
 Taormina é imbatível em termos de vistas panorâmicas na Sicília. Na ponta do penhasco está este o antigo teatro grego, que reina absoluto na região. 
Não bastasse ser uma estrutura incrível, com mais de 2 mil anos, o Teatro Antico de Taormina ainda tem uma das vistas mais estonteantes de toda Itália. Do 
alto de sua arquibancada, os espectadores tem o prazer de assistir a beleza do Mar Mediterrâneo bem aos seus pés, juntamente com Etna, o mais alto e mais 
ativo vulcão da Europa, que emoldura a paisagem de forma perfeita.
 Há também Siracusa, uma das grandes urbes da Magna Grécia, por onde caminhavam Platão e Arquimedes (que aliás, nasceu em Siracusa).

 A ilha é abençoada com o clássico clima quente e seco do Mediterrâneo, com dias ensolarados e baixo índice 
pluviométrico, proporcionando condições ideais para o cultivo de videiras. Além das uvas e do vinho, a região exporta 
cereais, azeitonas e frutas cítricas, base de sua economia durante séculos. A Sicília é uma ilha vulcânica, com ventos 
fortes,	 solo	 francamente	mineral	 com	muitas	vinhas	prefiloxéricas	 (ainda	em	pé	 franco).	Uma	experiência	 imperdível,	
adicionando novos sabores e saberes a cada um dos participantes do roteiro. 
  Malta está rapidamente se tornando uma das regiões vinícolas emergentes mais promissoras da Europa. 
Enquanto produtores tradicionais de vinho da ilha remontam a mais de 2.000 anos, os últimos anos viram um verdadeiro 
boom em termos de qualidade, graças ao clima mediterrânico, solos ricos e o trabalho de vinícolas locais. 
  Os vinhos de estilo moderno de Malta não são apenas agradáveis   de beber, mas também carregam uma 
enorme curiosidade. Em primeiro lugar, eles mal estão disponíveis porque Malta é o menor país produtor de vinho 
independente do mundo; o arquipélago maltês forma uma gota do oceano global do vinho. O que é surpreendente em 
Malta é que, para o pequeno tamanho da ilha, há uma enorme seleção de vinhos brancos, tintos e rosés
 Segundo, porque as variedades de uvas autóctones de Malta e Gozo têm muito fator de destaque, graças à sua 

individualidade. Tanto a Girgentina (para produção de vinho branco) quanto a Gellewza (uma variedade de casca tinta para tintos e rosés) são cultivares de 
uvas	costeiras	resistentes	à	filoxera.	As	videiras	têm	idade	indeterminada,	provavelmente	com	cerca	de	50	anos,	e	ainda	são	frequentemente	cultivadas	a	seco	
e cultivadas no método tradicional de vaso.

ROTEIROS COMPLEMENTARES E OPCIONAIS PELA COSTA AMALFITANA E NÁPOLES EM 2021.
INFOS & RESERVAS: Na ZENITHE TRAVELCLUB Consultoria e Operadora de Experiências EnoGastronômicas | Belo Horizonte | Tel: (31) 3225-7773 | 
Contato: fit1@zenithe.tur.br  | http://zenithetravelclub.blogspot.com.br 
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NOTÍCIAS ENOGASTRONOMICAS E DICAS

SHOWROOM DE VINHOS ARGENTINOS EM BH
 Por meio do Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina (MRECIC) e Wines of Argentina (WofA) chegam 
ao país uma centena de rótulos inéditos de mais de 20 adegas argentinas.
 Supermercadistas, distribuidores, importadores e empresários do ramo de restaurantes poderão participar de um Showroom sem precedentes em diferentes 
pontos estratégicos do Brasil como Belo Horizonte, Santa Catarina e Bahia. 
 No caso da capital mineira, o Consulado Geral da República Argentina em Belo Horizonte fará um showroom com 85 rótulos de 19 vinícolas argentinas 
que funcionará entre os dias 6 e 29 de julho em suas instalações.
 Os convidados poderão participar de degustações exclusivas a cargo de um sommelier que fará um tour pelos vinhos argentinos elaborados especialmente 
para cada paladar. Por sua vez, os participantes poderão manter reuniões virtuais com as vinícolas argentinas. A partir desta iniciativa promovida pelo MRECIC 
em conjunto com WofA amplas oportunidades de negócios para as adegas no Estado de Minas Gerais surgirão, permitindo descobrir rótulos, todavia não 
comercializados na região. Minas Gerais, o Estado com a segunda maior população e um campo fértil para continuar consolidando a presença do vinho 
argentino.
 Os interessados em participar deverão direcionar um e-mail para: comercial_cbelo@mrecic.gov.ar  I Tel: (31) 3047-5490.

A RÚSSIA SE APROPRIA DO NOME CHAMPAGNE EM DETRIMENTO DO FAMOSO ESPUMANTE FRANCÊS
 O champanhe agora será vendido na Rússia com o nome de “vinho espumante”, enquanto os vinhos espumantes russos serão chamados de “champanhe”. 
A CIVC pede aos produtores de Champagne que pare de exportar para aquele país “até novo aviso”.
 O vinho espumante mais famoso do mundo está atraindo a luxúria no Oriente. O presidente russo, Vladimir Poutine, assinou uma lei na sexta-feira, 2 de 
julho, rebaixando os champanhes franceses a “vinho espumante” e promovendo os vinhos espumantes russos a “champanhe”.
 Concretamente, o termo “champanhe” sempre poderia ser aposta, em caracteres latinos, nos rótulos dos vinhos espumantes franceses exportados para 
a Rússia. Mas a nova lei exige que os exportadores renunciem ao termo “champanskoe”, “champanhe” em russo, escrito em caracteres cirílicos no rótulo. Os 
vinhos espumantes russos, por outro lado, podem conter a menção “champanskoe”.
 “Privar os Champenois do direito de usar o nome ‘champagne’ (em cirílico) é escandaloso; é nossa herança comum e a menina dos nossos olhos”, 
declarou	a	Comissão	Interprofissional	dos	Vinhos	de	Champagne	(CIVC)	em	uma	entrevista.	Os	co-presidentes	Jean-Marie	Barillère	e	Maxime	Toubard	pedem	
às empresas de champanhe que “interrompam todos os embarques para a Rússia, até novo aviso”.

 “A posição da França é muito clara: a palavra champanhe vem dessas belas regiões da França onde se produz champanhe, mas que hoje é um nome 
usado por outros países”, declarou terça-feira 6 de julho na Rádio Sud o ministro da Agricultura da França, Julien Denormandie, segundo a quem a França vai 
“continuar a trabalhar nesta direção...Leia mais em: https://www.larvf.com/la-russie-s-approprie-le-nom-de-champagne-au-detriment-du-celebre-
effervescent-francais,4762209.asp (Fonte	–	Revue	du	Vin	de	France	-	Geoffrey	Avé	-	06/07/2021).

EM SETEMBRO, FAÇA UMA CAMINHADA NOS VINHEDOS DO VALE DO LOIRE
 A 18ª edição de Vignes, Vins, Randos en Val de Loire reunirá 500 viticultores e chefs de cuisine nos dias 4 e 5 de setembro de 2021.
 No programa, 18 caminhadas seguidas de degustações no coração das vinhas de Villiers-sur-Loir (Loir-et-Cher), perto de Blois, em Oudon (Loire-
Atlantique), perto de Nantes, via Saint-Nicolas-de - Bourgueil (Indre-et-Loire) ou Savennières (Maine-et-Loire).
Uma novidade: Novidade para 2021, os chefs locais estão envolvidos na cozinha para oferecer suas especialidades durante as degustações... Leia mais em: 
https://www.larvf.com/les-cavistes-obliges-de-vendre-des-ethylotests,4750872.asp (Fonte	–	Revue	du	Vin	de	France	–	Redação	–	09/07/2021).

VINHO E CULTURA

mailto:comercial_cbelo%40mrecic.gov.ar?subject=
https://www.larvf.com/la-russie-s-approprie-le-nom-de-champagne-au-detriment-du-celebre-effervescent-francais,4762209.asp
https://www.larvf.com/la-russie-s-approprie-le-nom-de-champagne-au-detriment-du-celebre-effervescent-francais,4762209.asp
https://www.larvf.com/les-cavistes-obliges-de-vendre-des-ethylotests,4750872.asp


16VINOTÍCIAS

NO EXTERIOR, O LOIRE TRANSMITE UMA IMAGEM DE VINHOS AMIGÁVEIS
 Orchidée Maisons de Vins é um grupo de produtores e comerciantes especializados em vinhos do Loire. Produzem vinho em Nantes, em Muscadet, em 
Sancerre. O objetivo do grupo de produtores é divulgar esta bela região ao redor do mundo!
La RVF: Quais são os pontos fortes que permitem ao Vale do Loire exportar bem seus vinhos? Bernard Jacob (Presidente do Grupo): O consumidor procura 
vinhos autênticos, se possível orgânicos ou biodinâmicos. O Loire é uma vinha interessante porque existe uma verdadeira diversidade nos vinhos, que se 
adaptam a diferentes épocas de consumo. Temos a sorte de ser menos institucionais do que outras regiões, e transmitimos uma imagem do vinho de amigos, 
para beber como aperitivo de forma simples e descontraída.
La RVF: Como você deve promover seus vinhos no exterior? Bernard Jacob: Somos proprietários do Château de Sancerre, que é nosso porta-estandarte nos 
mercados de exportação. A partir deste vinho, apresentamos os outros vinhos do Loire, como os vinhos Muscadet e Chenin. Também somos produtores de 
espumantes e de vinho tinto, embora sejamos menos conhecidos por estes!... Leia mais em: https://www.larvf.com/a-l-etranger-la-loire-vehicule-une-
image-de-vins-de-copains,4665206.asp (Fonte	–	Revue	du	Vin	de	France	–	Marine	Belmonte,	Pauline	Vey	e	Geoffrey	Avé).

https://www.larvf.com/a-l-etranger-la-loire-vehicule-une-image-de-vins-de-copains,4665206.asp
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