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RIO DE JANEIRO
AbS-RIO-fLAMENGO
CURSO INTENSIVO DE fÉRIAS

13/01/2019 - 19:15

Já estão abertas as inscrições para a 
primeira turma do Curso intensivo de 
Férias de 2020. seu conteúdo contempla 
todos os conhecimentos do Curso de 
Vinho e sua degustação e é planejado 
especialmente para quem não tem 
tempo a perder. são 8 encontros em duas 
semanas, de 2ª a 6ª feira. Ótimo para 
quem tem pressa ou, simplesmente, não 
quer esperar pelas 8 semanas do formato 
regular do curso inicial.

Valor: R$1.315,00* (1.290,00 curso + 
R$25,00 Taxa de inscrição), parcelamento 
em até 3x no cartão.
Informações e Inscrição: (21) 2265-
2157 / (21) 2285-0497 / abs@abs-rio.
com.br

AbS-RIO-fLAMENGO
O VINHO E A SUA DEGUSTAçÃO

30/01/2019 - 19:15

o curso o Vinho e sua degustação está 
com inscrições abertas para aulas às 5as 
no Flamengo. assim como os demais 
cursos regulares, este curso é indicado 
aos apreciadores da bebida, mas também 
pode ser o primeiro passo para quem está 
pensando em investir profissionalmente 
no vinho.

Valor: R$1.375,00 (1.350,00 do 
curso + R$ 25,00 Taxa de inscrição), 
parcelado em até 3x no cartão.
Informações e Inscrição: (21) 2265-
2157 / (21) 2285-0497 / (21) 2421-9640 
abs@abs-rio.com.br

AbS-RIO-fLAMENGO
MERLOT EM DISPUTA: NOVO MUNDO 
VERSUS VELHO MUNDO

24/01/2019 - 19:30

algumas notas sobre a Merlot: É a uva 
mais plantada na França, seguida da 
Ugni Blanc (Cognac e armagnac) – fonte: 
oiV 2017. o pai da Merlot é a Cabernet 
Franc e a mãe é Magdeleine noire des 
Charentes – fonte: site Wine Folly. a Merlot 
já estava cadastrada como casta em 
1784 – fonte: Guia de Castas, de Jancis 
Robinson. no encontro vamos conversar 
e degustar vinhos da uva Merlot divididos 
em dois grupos: novo Mundo e Velho 
Mundo

Valor: R$249,00 e R$ 289,00 (não sócio)
Informações e Inscrição: 21) 2265-
2157 / (21) 2285-0497 / (21) 2421-9640 
abs@abs-rio.com.br

AbS-RIO-fLAMENGO
IX WORKSHOP PROSOMMELIER – 
IMPORTADORA TOTAL VINHOS

24/01/2019 - 15:00

o Workshop Pró-sommelier é voltado 
para sommeliers e demais profissionais 
do vinho e visa corroborar experiências e 
conhecimentos desse público. em 2020, o 
projeto chega em sua nona edição, com 
o patrocínio da importadora Total Vinhos.

Valor: R$20,00 e R$30,00* (não sócios)
Informações e Inscrição: (21) 2265-
2157 / (21) 2285-0497 / abs@abs-rio.
com.br
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ENCONTRO DE INfORMAçÃO bÁSICA DE VINHOS
30 DE JANEIRO DE 2020 - 20:00

 Uma verdadeira viagem enogastronômica e histórica, conduzida pelos aromas e sabores 
do vinho, onde o roteiro tem início e não tem ponto para terminar! descomplicando o tema, o 
encontro desenvolve os sentidos para a degustação com mais propriedade das características do 
vinho. num único encontro você terá informações sobre a história do vinho, os principais países 
produtores e as uvas mais emblemáticas. aprenda a degustar corretamente o vinho, descrevê-lo, 
armazená-lo, escolher a taça correta e a interpretar rótulos de forma simples e descomplicada. 
Você fará um passeio pelos países produtores mais importantes, as características de cada 
variedade de uva, tipos de taças, as rolhas, temperatura ideal de armazenamento e consumo, 
decifrando os diferentes rótulos, introdução à harmonização.

Assuntos desenvolvidos: 
História do Vinho, Principais Castas Viníferas e Uvas, o Vinho e sua elaboração, Tipos de Vinhos 
(brancos, tintos, rosés, espumantes e fortificados). o enólogo, o sommelier e o enófilo. análise 
sensorial do Vinho: avaliação Visual, avaliação olfativa, avaliação Gustativa, avaliação Global. 
Técnicas e Tipos de degustações. Guarda e serviço do Vinho. acessórios do Vinho. Formação 
de adegas. Harmonizações de Vinho e Comida. Principais Regiões Produtoras. degustações 
orientadas. Críticos, Guias, Revistas de Vinhos e notas de Críticos. Ficha de avaliação

SOMENTE 10 VAGAS.
Reservas pelo Telefone: 98839-3341 (Márcio oliveira).
Valor Individual: R$ 240,00
Local: Rua expedicionário alício, n.º 479 – Bairro Mangabeiras 

o Participante do Curso recebe a apostila “aBC da deGUsTação de VinHos” e degusta no 
mínimo 8 vinhos diferentes.

datas e programas passíveis de alteração.
os eventos de Vinhos do Márcio oliveira são para maiores de 18 anos.
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HAMILTON RUSSELL VINEYARDS PINOT NOIR 2016 - - HEMEL EN AARDE VALLEY – AfRICA DO SUL
 
 a Hamilton Russell Vineyards foi a primeira vinícola a cultivar videiras na região marítima e fria do vale de 
Hemel-en-aarde. Tim Hamilton Russell plantou Pinot noir e Chardonnay em terras anteriormente não cultivadas em 
1976, ambas as variedades raras para a África do sul na época. 
 o local que ele escolheu por trás da antiga vila de pescadores de Hermanus permite criar vinhos de estilo 
incomum, que conquistaram a reputação de serem alguns dos melhores da África do sul e do novo Mundo.
 a vinícola foca apenas nestas duas castas da Borgonha e realmente faz grandes vinhos.
 dependendo dos mercados para os quais os vinhos são exportados, o Pinot noir pode ser rotulado como 
Hemel-en-aarde Valley ou Walker Bay.
 os solos tem baixo vigor, são pedregosos e ricos em argila, com mesoclima marítimo fresco, rendimentos 
naturalmente minúsculos de menos de 35 hl / ha permitem expressar o terroir no vinho, realçando a riqueza e 
generosidade da uva Pinot noir.
 100% do vinho matura em barricas francesas de carvalho, de 1º (39%) - 2º (39%) e 3º uso (22%), de tosta média 
(40%) e leve (60%), onde permanecem por 10 meses.

Notas de Degustação: de cor rubi mais claro, límpido. Um delicioso Pinot noir, de estilo clássico, com muito 
equilibrado, grande intensidade e sabores complexos, com um final longo e distinto. aromas frutados de fruta escura 
como cereja, boa complexidade, com um toque de baunilha. na boca o vinho mostra equilíbrio, com taninos macios 
e finos, boa acidez, notas de frutas vermelhas e escuras, com um final longo e delicioso.

Estimativa de Guarda: agradável agora, mas a guarda pode ir pelos próximos 8 a 10 anos.

Notas de Harmonização: Um vinho de bom corpo, que combina com carnes grelhadas e elaboradas, cordeiro, 
coelho e caças.
 
Serviço: servir entre 16 e 18ºC

MISTRAL - Rua Cláudio Manoel, 723 - Savassi - bH. Tel.: (31) 3115-2100

 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! No ano de 2018 chegamos a mais de 1000 rótulos e sugerimos 
252 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
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 o vinho tinto é para o inverno e o branco para o verão, certo? Bem, não precisa ser exatamente assim !!! 
 os meses mais quentes estão ai, e com eles vêm muito sol. É hora de mergulhar nos vinhos leves e refrescantes do verão. Quando penso em vinhos de verão, penso 
em algo que posso beber na varanda ou num parque, fazendo um piquenique com a família e os amigos. os vinhos devem ser ser refrescantes, o que abrange tintos, brancos 
e rosés!
Características dos melhores vinhos brancos para o verão: Quando o calor está presente, você procura um vinho refrescante, ou algo que possa criar um efeito de 
“spritzer”. Vale a pena procurar vinhos brancos com algumas destas qualidades:
- alta acidez
- Corpo leve a médio
- sabor seco
 se você pegar uma garrafa de vinho doce, tente garantir que ela também tenha alta acidez. a doçura frutada dos pêssegos e do favo de mel se associa particularmente 
bem às notas cítricas. Procure um branco seco, que será bem diferente de um tinto seco; o vinho branco mais seco não é tão seco quanto um tinto com alto teor de tanino.
 Muitos vinhos brancos têm um bom ataque, tornando-os parceiros maravilhosos para pratos de frutos do mar ou pratos com creme de leite. opte por um vinho 
de corpo leve a médio para acompanhar a comida. nesta hora, prefira vinhos que não passaram por estágio em carvalho, que geralmente são opções de chardonnay 
encorpados.
Riesling - disponível nas versões doce e seca, o riesling é um dos vinhos mais aromáticos do mercado. esta opção refrescante contribui para um maravilhoso vinho de mesa, 
porque combina bem com uma enorme variedade de alimentos.
Pinot Grigio - Também conhecida como pinot gris, essa variedade de vinhos geralmente vem da itália e da França. dependendo da região em que foi criado, os perfis de 
sabor podem variar significativamente. a acidez deste vinho fácil de beber combina perfeitamente com frutos do mar. Talvez porisso seja considerado o vinho branco da 
moda nos estadois Unidos
Sauvignon blanc - Um dos melhores vinhos para o verão, o sauvignon blanc explodiu em popularidade. Cremoso, picante, ácido e macio, é uma escolha incrivelmente 
versátil. os aromas e sabores de maracujá azedo e limão siciliano são um sucesso.
Albariño - o vinho branco por excelência da espanha, o albariño, é feito a partir de uma variedade de uva branca que cria um vinho perfeito e refrescante. Você 
experimentará notas de pêssego e damasco, com um toque salgado de salmoura. a alvarinho é plantada em Portugal, especialmente na região do Minho. extremamente 
versátil e refrescante.
Chardonnay não barricado – o Chardonnay plantado em áreas frescas, é mais seco e tem notas minerais, frutas verdes e frutas cítricas. Você vai encontrar lima e 
abacaxi em seus aromas, além de maçã verde e camomila, especialmente quando o vinho não passa por barricas cria vinhos muito refrescantes para beber no verão. 
Quando a Chardonnay tem origem em áreas mais quentes, é mais untuoso, corpulento, com aromas de frutas brancas e tropicais, como a pera. Costuma ter excelente perfil 
gastronômico.
Cortes de Uvas brancas - Quando você tem uma garrafa com um corte de uvas brancas, os sabores complexos inflamam o seu paladar. as misturas são mais apreciadas 
alguns graus mais quentes do que outros vinhos brancos que são bebidos refrescados. neste verão, experimente cortes de sauvignon blanc e semillon.

Características dos melhores vinhos rosés para o verão - o estilo fresco e flexível deste vinho o torna perfeito para qualquer dia do verão. seja chuvoso ou ensolarado, 
incrivelmente quente, sempre existirá um estilo de rosé para atender às suas necessidades. ao procurar o rosé perfeito, há algumas coisas que você deve ter em mente:
 - a idade da garrafa
 - Frutado nem sempre significa doce
 - não tenha medo de rosés secos
 enquanto outros vinhos melhoram com a idade, os vinhos rosés devem ser consumidos um ou dois anos após sua produção. eles não devem envelhecer mais do que 
isso, porque algumas das qualidades que amamos, como a acidez e o sabor frutado começarão a se deteriorar.
 ao procurar o vinho rosé perfeito, lembre-se de que um vinho frutado não é necessariamente um vinho doce. Às vezes, os vinhos frutados podem estar do lado mais 
seco, mas isso não é algo a ser evitado. a secura pode trazer uma crocância muito gostosa e necessária ao vinho.

EXISTE O TAL VINHO DE VERÃO? - PARTE 2
POR MÁRCIO OLIVEIRA

ARTIGO
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Rosé Espumante - Há uma grande variedade de rosés borbulhantes para você experimentar: de rosés brutos secos a espumantes mais doces, há um brilho para qualquer 
ocasião.
Rosé de Provence - a região francesa da Provence é bem conhecida por seu rosé há mais de 2600 anos. apesar de toda esta riqueza histórica, a região é super moderna 
no tocante a produção de rosés versáteis, leves, frutados e perfeitos para tomar um gole no verão.
Sangiovese Rosé - as cores brilhantes de cobre deste vinho brilham com notas vibrantes de melão, pêssego e rosa. É perfeito para desfrutar de uma refeição mediterrânea 
na varanda em uma noite de verão
Grenache Rosé - este vinho é melhor servido frio, por isso é perfeito para aqueles dias quentes de verão. Combina perfeitamente taninos e acidez, deixando um sabor 
delicioso e fresco.
Pinot Noir Rosé - Perfeito para uma reunião amigável, o pinot noir rosé é cheio de sabores delicados que combinam com todos os paladares. É um pouco mais seco, então 
tente provar no seu próximo churrasco acompanhando carnes de porco e frango.
 Claro que estas regras não devem ser absolutas, mas, em geral, os vinhos que contêm mais acidez e ótimas frutas (pense em frutas cítricas, pêras e damascos) são 
perfeitos para o verão. ao se aventurar em território tinto, selecione vinhos cultivados em climas mais frios para um corpo mais leve. Áustria, alemanha e norte da itália 
podem gerar opções altamente complementares para refeições leves no verão. Mas isto ficará para nosso próximo artigo !!! 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

SELEçÃO DE ARTIGOS

“OS MELHORES VINHOS DO URUGUAI 
– TOP 100 VINHOS PROVADOS EM 

2019” - MARCELO COPELLO
VEJINHA SP - VINHO E ALGO MAIS - 13/12/2019 

 Quanto pensamos em vinhos sul-americanos, pensamos primeiramente em 
Chile e argentina, além de Brasil, esquecendo por vezes do pequeno Uruguai. nossa 
antiga província Cisplatina corre por fora, produzindo alguns dos melhores vinhos do 
continente, em estilo próprio. VeJa ao FinaL desTa MaTÉRia a LisTa dos ToP-100 
VinHos URUGUaios QUe PRoVei eM 2019

URUGUAI EM NÚMEROS - a presença do Uruguai ainda é pequena em nosso 
mercado. ocupa a sétima posição no ranking dos importados com market share de 
2,5% (contra mais de 40% do Chile). Para eles contudo, o Brasil é de suma importância, 
já que somos seu principal mercado, destino de 65% de suas exportações de vinhos. 
o Uruguai tem 900 viticultores e 176 vinícolas que produzem cerca de 74 milhões 
de litros de vinho ao ano (contra 300 do Brasil, 1.280 Chile e 1.450 argentina – 
dados do anuário Vinhos do Brasil 2019). desta produção, 80% são vinhos de uvas 
não viníferas, em sua maioria rosados da uva Moscatel de Hamburgo vendidos no 
mercado interno em garrafões ou em bag-in-box. os 20% restantes, contudo, são 
vinhos finos, de alta qualidade exportados para mais de 50 países.

A EVOLUçÃO DO URUGUAI - acompanho os vinhos uruguaios com visitas ao país 
desde o início dos anos 2.000, ou seja, há quase 20 anos. a evolução é notável e 
de certa forma reflete um movimento mundial: consumo interno caindo nos países 
tradicionalmente produtores e a indústria se voltando para a qualidade e para a 
exportação.
 no Uruguai o consumo per capita de vinho que era 44 litros ao ano em 1997 
hoje é de 26 litros. Vale ressaltar que o consumo interno é majoritariamente de vinhos 
não viníferas, principalmente rosados da casta Moscatel de Hamburgo, vendidos de 
grandes garrafões.
 ao comparar 2004 a 2018 vemos a queda na produção e foco na exportação 
(com grande aumento na qualidade). (números de 2018, fonte inaVi)...
 Leia a reportagem completa em: http://www.marcelocopello.com/post/
uruguai-top-100-vinhos-do-provados-em-2019
 Mais em www.marcelocopello.com.br

“VINHOS PORTUGUESES EM DISPUTA 
AERONÁUTICA ENTRE EUA E UE” - MARC bARROS

REVISTA DE VINHOS - 06/01/2020 

 depois de a organização Mundial do Comércio (oMC) ter autorizado, 
em outubro passado, que o governo norte-americano aplique sobretaxas 
alfandegárias de 25% sobre produtos agrícolas europeus, no montante de 
7500 milhões de dólares (cerca de sete mil milhões de euros), com vista a 
compensar apoios da União europeia à fabricante aeronáutica airbus, foi 
anunciada no mês de dezembro a intenção de os eUa aumentarem até 100% as 
tarifas sobre vinhos europeus. os vinhos portugueses que, a par dos italianos, 
estavam a salvo desta sobrecarga, poderão agora vir a ser penalizados.
 entretanto, a associação norte-americana que representa os retalhistas 
(Us national association of Wine Retailers), alertou para o facto de um aumento 
de 100% nas tarifas alfandegárias poderá representar a subida de 150% nos 
preços aos consumidores. Mais ainda, o país pode perder receitas de dois mil 
milhões de dólares e 10.000 postos de trabalho. e acrescenta que apenas 
dentro de uma década a produção doméstica poderá substituir as importações 
europeias.
 sediada em Genebra, a oMC opera como mediador das relações 
comerciais no mundo, intervindo na disputa de quase 15 anos entre a Boeing e a 
airbus, devido às subvenções e ajudas concedidas pelos estados Unidos e pela 
Ue. os vinhos portugueses podem assim ser penalizados por motivos...  
 Leia mais em: http://www.revistadevinhos.pt/noticias/vinhos-
portugueses-em-disputa-aeronautica-entre-eua-e-ue

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
http://www.marcelocopello.com/post/uruguai-top-100-vinhos-do-provados-em-2019
http://www.marcelocopello.com/post/uruguai-top-100-vinhos-do-provados-em-2019
www.marcelocopello.com
http://www.revistadevinhos.pt/noticias/vinhos-portugueses-em-disputa-aeronautica-entre-eua-e-ue
http://www.revistadevinhos.pt/noticias/vinhos-portugueses-em-disputa-aeronautica-entre-eua-e-ue
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“EM VIAGEM POR RIOJA” - GUILHERME CORREA
REVISTA DE VINHOS - 03/05/2019 

  entre elciego e samaniego, na sub-região de Rioja – alavessa, encontram-se alguns dos mais prestigiados produtores de vinho de Rioja. andámos pela 
região, entre vinhedos a perder de vista, adegas futurísticas e medievais.
 saímos de Bilbau com um tempo chuvoso, nada de especial se tivermos em conta que estamos numa das zonas de maior de pluviosidade de espanha. 
“adoro o Verão no País Basco. É o meu dia favorito do ano” brinca Unay, o nosso guia, recorrendo a uma piada local. Porém, avisa: “após atravessarmos o 
Parque nacional de Gorbeiako, o sol aparece”. Passam poucos minutos das 8h00. o ensonado grupo de jornalistas que segue no carro não está muito crente, 
mas as previsões meteorológicas do guia verificam-se por volta do Km 49. Rodamos há meia hora e ainda faltam uns 50 minutos para chegarmos à primeira 
paragem na nossa rota pela sub-região de Rioja – alavesa.  
 a paisagem, entretanto, mudou. o verde ganha outros tons quando o arvoredo da floresta dá lugar a vinhedos a perder de vista. não é preciso conhecer 
todas as regiões vinícolas do planeta para percebermos que estamos numa das maiores áreas de vinha do mundo.
 além de Rioja-alavesa, situada a norte do rio ebro, na província basca de alava, a região de Rioja conta ainda com outras duas sub-regiões: Rioja alta, 
na parte do vale do ebro, a oeste de Logroño, e Rioja Baixa, a sul e a este do rio. Como acontece em outras regiões do mundo, as divisões não se topam à 
vista. o nosso guia chama-nos à atenção para um pormenor ao entrarmos na localidade de Cenicero: “Vejam, a cor das estradas muda”. no País Basco, são 
escuras e, aqui, são mais claras e em pior estado. “estamos em Rioja província”, avisa. Há sobretudo questões administrativas que determinam estas divisões, 
contudo cada uma das sub-regiões tem as suas particularidades. na Rioja Baixa, as vinhas estão a uma altitude que ronda os 300 metros, o clima é mais 
mediterrâneo e as temperaturas mais elevadas (30º a 35º C). Já na parte Rioja alta e Rioja alavesa, onde se encontram alguns dos produtores mais afamados 
e as melhores vinhas, o clima é mais temperado e os solos são argilo-calcários. a diferença manifesta-se principalmente em termos de altitudes. as vinhas de 
alavesa situadas no sopé da serra Cantábria, estão num ponto mais alto, até 800 metros, dando origem a vinhos mais frescos.    
 
Rioja e a imponente adega de Marqués de Riscal - Quando passamos o ebro, já com uma hora e vinte de caminho, o asfalto escuro anuncia que entramos 
de novo no País Basco. Passados dois ou três quilómetros chegamos a elciego e quando o carro dá a curva avista-se uma espécie de disco voador reluzente, 
entre os vinhedos e edificações do século XiX. É nada mais, nada menos do que a Cidade do Vinho, o edifício encomendado pela Herederos de Marqués de 
Riscal ao arquiteto canadiano Frank o. Gehry. o edifício do autor do Guggenheim de Bilbau, que se destaca pelos futurísticos painéis contorcidos em titânio 
e aço, foi erigido como um ritual de passagem entre o passado e o futuro. Projetado em 2000 e inaugurado em 2006, a Cidade do Vinho integra os edifícios 
originais, entre eles uma adega equipada com tecnologia avançada, loja e um hotel de cinco estrelas, que abarca, igualmente, um restaurante com uma estrela 
Michelin (do Chefe Francis Paniego) e um spa de vinoterapia.
 embora pareça um corpo estranho, o edifício futurístico parece bem integrado e as escolhas de cores e alguns materiais têm um significado. Por exemplo, 
a parte edificada, construída em pedra do arenito tradicional da região (calcário), fica virada para a vila de elciego e a restante para as vinhas, sendo que a 
coloração das placas de aço e titânio representam as cores da marca: o rosa - as uvas e o vinho; o dourado - o arame que envolve as garrafas; e o cinza prata 
- a cápsula da garrafa.
 após a visita ao “corpo estranho” seguimos para os edifícios da adega original, cuidadosamente recuperada de forma a manter as características iniciais, 
e onde se destacam o conjunto de cubas de fermentação em carvalho “allier”.

 a adega original foi finalizada em 1868 e foi uma das primeiras a serem construídas em toda a Rioja, por um produtor de referência. Uns anos antes, 
começara a grande revolução na região com a chegada de comerciantes e técnicos franceses, que vieram em busca de uma nova fonte de fornecimento após 
a filoxera ter dizimado as vinhas em França, a partir do final da década de 1840. Rioja tinha tradição na produção de vinho, mas estava muito virada para o 
mercado local e muito menos desenvolvida do que Bordéus, por exemplo. Foi daqui, aliás, que chegou um dos responsáveis por esse impulso, Jean Pineau, 
especialista em viticultura, vinificação e tonelaria, e que é reconhecido hoje como “o pai dos vinhos riojanos da era moderna”.
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 Pineau havia sido recrutado, inicialmente, pelo conselho regulador local onde conduziu uma série de experiências que vieram a melhorar a qualidade e a 
conservação dos vinhos, um dos grandes problemas da altura. Foi com ele que se introduziram algumas castas francesas e as barricas de 225 litros de Bordéus, 
que ainda hoje vigoram um pouco por todo o lado (ainda que aqui sempre tenham predominado as de carvalho americano). Mudanças políticas levaram a 
que o técnico gaulês fosse dispensado e quem aproveitou foi o Marqués de Riscal que o contratou e a quem deu carta branca para continuar a desenvolver o 
trabalho que o trouxe à região.
 o boom desta revolução durou cerca de 40 anos e Rioja viria a passar por vários problemas, devido a diversos fatores: a recuperação das vinhas em 
França e o fecho das fronteiras deste país à importação; a chegada da filoxera a esta parte da Península e, mais tarde, a Guerra Civil espanhola (1936-1939), 
que levou ao abandono dos campos, bem como a segunda Guerra Mundial (39-45), que paralisou o mercado europeu. a recuperação dar-se-ia de novo, a 
partir de 1950, com o impulso do mercado exterior e sobretudo, com a transição para a democracia e, posterior entrada na Comunidade europeia. de facto, 
as décadas de 1970 e 1980 trouxeram um crescimento da classe média (que fez aumentar o consumo interno) e a oportunidade para o desenvolvimento e 
modernização da indústria, que levou a um aumento da quantidade e qualidade dos vinhos e preparou a região para competir com o novo Mundo.
 nas instalações da Marqués de Riscal, em Rioja-alavesa, produzem-se 6 milhões de garrafas por ano de tintos e rosados (em Rueda fazem-se mais 4 
milhões de brancos e 1.5 milhões de tintos, estes com a designação VT Castilla y León). Porém, na adega antiga recuperada, apenas se vinificam os topos de 
gama Finca Torrea e Barón de Chirel, além das edições especiais Marqués de Riscal 150 aniversário, e Frank Gehry selection. são 200 mil garrafas, ou seja, 
pouco mais de 2% da produção de tintos.
 Como acontece em toda a região, a casta Tempranillo é largamente predominante, ainda que as locais Mazuelo e Graciano sejam utilizadas em pequenas 
percentagens para temperar os lotes de uma boa parte da gama da casa, como é o caso dos clássicos Marqués de Riscal Reserva e Grande Reserva. Fruto do 
trabalho realizado nos primórdios, com os franceses, foi concedida à empresa uma autorização especial para usar Cabernet sauvignon em vinhos d.o. Rioja, e 
ela utiliza uma pequena percentagem, por exemplo,  no lote do topo de gama Barón de Chirel Reserva, um tinto de grande estrutura, moderno e polido lançado 
pela primeira vez nos anos de 1990 e que rompeu os moldes vigentes em Rioja até então.
 na adega da Marqués de Riscal existe uma passagem subterrânea para um dos outros edifícios originais. Pelo caminho vamos encontrando corredores 
com barricas de estágio devidamente ordenadas até chegarmos a uma área com diversas salas repletas de garrafas. são cerca de 130 mil garrafas de todos 
os anos, desde 1862 até hoje. não estão à venda, é o espólio da casa que é utilizado em momentos especiais: provas verticais ou leilões, como o que a casa 
organizou, em 2011, em Pequim, com 100 colheitas diferentes de 1862 a 2005. 
 
De Elciego a Samaniego - saímos de elciego rumo a La Guardia, uma das povoações medievais mais bonitas de espanha. além da grande atração local, o 
pórtico da igreja de santa Maria de los Reyes, La Guardia oferece como atrativo aos entusiastas do mundo dos vinhos, a oportunidade de visitar algumas das 
caves subterrâneas existentes por toda a vila. inicialmente os “calados”, assim se chamam, foram construídos nas imediações do castelo para armazenamento 
de armas, munições e outros fins militares. Porém, mais tarde, uma vez desativada essa função, começaram a ser utilizados para produzir e guardar vinho. 
Basicamente, quase todas as casas à volta do castelo têm a sua cave, sendo que há várias ligadas por túneis (que já serviram, inclusive, para fugas). Produzia-
se (e produz-se), por aqui, vinhos de maceração carbónica. “atiravam-se as uvas com engaço para tanques de cimento por um buraco e elas começavam a 
fermentar antes de estouraram”, explica-nos o nosso guia. este estilo dá origem a vinhos simples, com pouca estrutura, baratos, para serem consumidos jovens 
e maioritariamente no local. É um “vinho de taberna”, ainda que vários produtores conhecidos o tenham começado a fazer com outros preceitos......

Contactos: 
. Marqués de Riscal: C/ Torrea 1, 01340 elciego (Álava). Tel: (+34) 945 60 60 00
. Bodegas Remírez de Ganuza:Constitución,1 01307 samaniego (Álava). Tel: (+34) 945609022
. Bai Gorri: Ctra. Vitoria-Logroño, km 53 / 01307 samaniego (Álava). Tel (+34) 945 609 420
 
no site da Rota de Vinhos Rioja alavessa (www.rutadelvinoriojaalavesa.com ) encontrará diversos programas relacionados com os vinhos, produtores e localidades 
no seu perímetro (o que ver, onde ficar, onde comer, festividades)... Leia mais em: http://www.revistadevinhos.pt/viajar/em-viagem-por-rioja

www.rutadelvinoriojaalavesa.com
http://www.revistadevinhos.pt/viajar/em-viagem-por-rioja
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VIAGENS

13 A 28 DE AbRIL 2020- ENOGASTRO SICíLIA E MALTA - VIAGEM E EXPERIÊNCIA CULTURAL E 
ENOGASTRONÔMICA

 2020 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 ĠellewĠa (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.

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
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NOTíCIAS ENOGASTRONOMICAS E DICAS

COMO A AMÉRICA ESTÁ REDESCObRINDO A EUROPA
 as regiões vinícolas da europa oriental se estabeleceram nos estados Unidos. “o que vou descobrir esta semana?” Toda segunda-feira de manhã, eu me 
faço essa pergunta. Com um mercado hiper-competitivo e uma clientela sempre em busca do “próximo grande sucesso”, os importadores e distribuidores de 
nova York que controlam um sistema de compras herdado da proibição estão em constante busca de novos produtores, castas, solos que satisfaçam essa sede 
insaciável.
 o ritmo é louco, mas que estímulo! então, quais são as regiões de onde o que está sendo bebido atualmente em Manhattan vem? aqueles que produzem 
grandes brancos secos e tintos delicados e complexos, se possível com variedades originais e indígenas.
 emergentes ou históricos, eles estão explodindo em todos os lugares do mundo do vinho hoje, mas dois são particularmente interessantes na europa.
VINHOS ESPANHOIS - a espanha é obviamente uma referência mundial clássica, mas uma verdadeira revolução está em andamento... Leia mais em: https://
www.larvf.com/comment-l-amerique-redecouvre-l-europe,4654332.asp (Fonte - Revue du Vin de France – Pascaline Lepeltier – 09/01/2020).

OS DOMAINES E OS VINHOS qUE MOVEM VOUVRAY
 a denominação de Vouvray no Vale do Loire é bem conhecida por produzir “bolhas de supermercado”. Felizmente, também possui viticultores talentosos 
que fazem a razão Chenin em todas as suas formas.
 alexis Goujard, co-autor do Guia Verde, e Pascaline Lepeltier, parceiro de sommelier do bistrô-gastro Racines nY, pararam em Vouvray em novembro para 
encontrar favoritos fabulosos, além do arquivo de 100 cuvées com origem no Vale do Loire, para você ler na edição da RVF de Fevereiro de 2020.
Pascaline Lepeltier - no domaine Huet, tive a confirmação de uma queda pela safra de 2008. É uma safra fria, com acidez bastante acentuada que hoje é 
bastante difícil de entender. Por outro lado, encontramos nos vinhos desta safra uma vivacidade de boca, além de um aroma excepcional de trufa branca. se 
você é amador, tente encontrar garrafas da safra 2008 branca do Loire, elas são fascinantes. em termos de combinações de comida e vinho, isso abre portas 
excepcionais para você. além disso, são vinhos prontos para resistir ao teste do tempo.
Jean-bernard berthomé, enólogo da propriedade Huet - “estamos um pouco contra a tendência atual em Vouvray, porque produzimos 70% de vinhos 
tranquilos, enquanto a denominação produz 70% de vinhos espumantes. Começamos nossa transição para a biodinâmica em 1988, fomos levados para 
pessoas marginais. Hoje, a denominação conseguirá produzir 10% de vinhos orgânicos ou biodinâmicos “.
 Continuamos nossas degustações em Vincent Carême, principal produtor de vinho da denominação, na companhia de dez vinicultores de Vouvray. Um 
monte de jovens que estão mudando a denominação!
 Congratulamo-nos com uma bela bolha de François Pinon, da propriedade de François e Julien Pinon, que sai em uma bela bolha de 2012, não 
administrada, que revela a personalidade sangrenta e um pouco austera do quenino, com uma gordura e plenitude fornecidas pela autólise. observe que sete 
anos de envelhecimento são bastante raros no meio dos vinhos espumantes, e particularmente em Vouvray.
Julien Pinon, enólogo da propriedade françois Pinon - “Fiz a escolha de envelhecer este vinho sete anos em ripas. Concretamente, reservei 1000 garrafas 
no fundo de uma adega para testar seu envelhecimento. Trabalhei seis anos com Martine aubry, como urbanista de Lille. no entanto, sempre mantive uma 
posição no domínio da família, voltando regularmente à colheita e à vinificação. Pouco a pouco, eu queria assumir o domínio “.
 entre os jovens produtores de vinho a seguir, há sébastien Brunet, que vem desenvolvendo queninos apertados, ardentes e revigorantes há alguns anos. 
não hesite em provar também os vinhos da propriedade de orfeuilles, que refinou o estilo de seus brancos nos últimos anos. Finalmente, tive uma grande 
queda pelos vinhos de Michel autran, que produz Chenin Blancs secos, atrevidos e cheios de vitalidade, que estão entre os melhores Chenins do Loire... Leia 
mais em: https://www.larvf.com/les-domaines-et-les-vins-qui-font-bouger-vouvray,4663893.asp  (Fonte - Revue du Vin de France – alexis Goujard e 
Geoffrey avé – 10/01/2020).

VINHO E CULTURA

https://www.larvf.com/comment-l-amerique-redecouvre-l-europe%2C4654332.asp
https://www.larvf.com/comment-l-amerique-redecouvre-l-europe%2C4654332.asp
https://www.larvf.com/les-domaines-et-les-vins-qui-font-bouger-vouvray%2C4663893.asp
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EMMANUEL MACRON LEVA VINHO DA bORGONHA PARA O PRESIDENTE CHINÊS, XI JINPING
 França e China negociam acordo contra a falsificação de alimentos e vinhos em um jantar privado dos dois presidentes. o presidente da França, 
emmanuel Macron, levou uma garrafa de Romanée-Conti 1978 para um jantar privado com o líder Xi Jinping no dia 5 de novembro. esta não foi a primeira 
vez que o mandatário francês agradou o colega asiático com vinho, sendo que no início do ano eles já haviam provado Petrus em um encontro na França. 
 a União europeia e a China estão em negociações para um acordo de proteção contra a falsificação de alimentos e vinhos. segundo fontes, a escolha do 
vinho foi minuciosa. a safra de 1978 foi o reconhecimento da chegada ao poder de deng Xiaoping na China. ele teria sido pioneiro nas reformas que abriram 
a economia chinesa para o mundo. além disso, há quem diga que 1978 foi a safra da década de Romanée-Conti. 
 no fim, a visita de Macron coincidiu com um acordo entre a União europeia e a China para ajudar a evitar a falsificação de nomes protegidos, como 
Champagne e Bordeaux, por exemplo. o acordo recíproco oferece melhor proteção legal para 100 das indicações Geográficas (iG) da europa na China e 
também para 100 iGs chinesas nos estados membros da União europeia... Leia mais em: https://revistaadega.uol.com.br/artigo/emmanuel-macron-
leva-vinho-da-borgonha-para-o-presidente-chines-xi-jinping_12129.html (Fonte – Revista adeGa – Redação – 10/01/2020).

HOTEL DE LUXO TEM PARTE DO SEU ESTOqUE DE VINHO ROUbADO
 as 80 garrafas levadas pelos ladrões somavam um valor de mais de 60 mil libras. no dia 11 de novembro, durante a madrugada, a premiada adega do 
hotel Lime Wood, de propriedade do bilionário Jim Ratcliffe, foi furtada. Ladrões entraram e roubaram “apenas” 80 garrafas. Contudo, os criminosos parecem 
ter ido direto em rótulos preciosos. “aproximadamente 80 garrafas foram levadas, com um valor de cerca de 65.000 libras”, disse um porta-voz do hotel, 
localizado em new Forest, no sul da inglaterra.
 a carta de vinhos do Lime Wood possui desde Romanée-Conti a screaming eagle, o cult wine do napa, mas o hotel não quis especificar quais garrafas 
ou safras foram roubadas. a polícia enviou um alerta para que pessoas fiquem atentas caso vejam vinhos de alto padrão sendo oferecidos abaixo de mercado. 
as circunstâncias do roubo ainda estão sob investigação
 Com o furto, o Lime Wood se junta à estatística. sim, ele não é o primeiro a ter sua adega roubada este ano. em junho, safras “insubstituíveis” de Romanée-
Conti e outros rótulos foram levados da Maison Rostang, em Paris. estimou-se, na época, um prejuízo de Us$ 400.000... Leia mais em: https://revistaadega.
uol.com.br/artigo/hotel-de-luxo-tem-parte-do-seu-estoque-de-vinho-roubado_12127.html (Fonte – Revista adeGa – Redação – 08/01/2020).

https://revistaadega.uol.com.br/artigo/emmanuel-macron-leva-vinho-da-borgonha-para-o-presidente-chines-xi-jinping_12129.html
https://revistaadega.uol.com.br/artigo/emmanuel-macron-leva-vinho-da-borgonha-para-o-presidente-chines-xi-jinping_12129.html
https://revistaadega.uol.com.br/artigo/hotel-de-luxo-tem-parte-do-seu-estoque-de-vinho-roubado_12127.html
https://revistaadega.uol.com.br/artigo/hotel-de-luxo-tem-parte-do-seu-estoque-de-vinho-roubado_12127.html
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