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3vinotíciasAGENDA:
DEGUSTAçõES E EVENTOS

RIO DE jANEIRO SãO PAUlO

ABS-RIO-FlAMENGO
TOUR DE FRANCE: NEM SÓ DE 
BORDEAUX E BORGONHA VIVE A 
FRANçA

06, 13 DE NOVEMBRO - 19:30

de volta ao nosso calendário anual, 
o curso “Tour de France, nem só de 
Bordeaux e Borgonha vive a França” 
vai promover uma deliciosa viagem 
virtual a esse país encantador, famoso 
por sua romântica “Cidade luz” e por 
seus vinhos. em breve divulgaremos 
todo o cardápio e os preços, mas você 
já pode fazer sua reserva!

Informações: (21)2285-0497 
(21)2265-2157 e abs@abs-rio.com.br

ABS-RIO-BARRA
CASA DONOSO – COM WINE OUT

12/11/2018 - 19:30

a importadora Wine out patrocinará 
degustação de vinhos chilenos da 
centenária vinícola Casa donoso, com 
apresentação do sommelier Fabio 
Xavier.

Valor Individual: R$50,00 (exclusivo 
para sócios)
Inscrição: (21)98212-7724 Carla - a 
inscrição de profissionais da área, em 
dia com a aBs, é gratuita.

ABS-SP
DEGUSTAçãO ESPECIAl: 
NEDERBURG

05/11/2018 - 16:30

apresentação e degustação 
especial, reservada aos alunos e ex-
alunos dos cursos de Formação de 
sommeliers e Profissionais da aBs-
sP. nela, serão degustados vinhos 
de um dos produtores sul-africanos 
mais conhecidos e admirados pelo 
consumidor brasileiro, a nederburg, 
que integra o grupo distell, distribuídos 
no Brasil por nossa parceira Casa 
Flora. a apresentação da nederburg 
e degustação de alguns rótulos 
representativos da ampla gama que 
produz serão conduzidas por elmarie 
Botes, enóloga responsável por toda 
a linha de vinhos brancos da vinícola. 
Não perca mais essa atividade 
exclusiva e inscreva-se logo, já que 
as vagas são limitadas!

Valor Individual: R$15,00 
(associados)
Inscrição: (11)3814-7853| abs-sp@
abs-sp.com.br

SBAV-SP
DEGUSTAçãO DE VINHOS 
ESPANHÓIS

09/11/2018 - 20:00

a importadora Hispania traz 
exclusivamente vinhos espanhóis, 
prezando a viticultura tradicional, 
ecológica, orgânica e biodinâmica das 
doCs de Ribeira del duero, Cigales, 
Ribeira del Guardiana, almansa, La 
Mancha e Jumila, Rioja e navarra. 
atualmente, trabalha com mais de 20 
rótulos e tem projeto para expandir os 
negócios nos próximos meses.

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

ABS-RIO-FlAMENGO
TREINAMENTO DA WINES OF CHIlE

12/11/2018 - 19:30

nosso professor Ricardo Farias 
– também diretor na aBs-Rio – 
apresentará o Treinamento da Wines 
of Chile, com degustação de rótulos 
produzidos nesse país tão tradicional 
na vitivinicultura.

Valor Individual: R$50,00 (sócio) e 
R$100,00 (não sócio)
Inscrição: (21)2285-0497|(21)2265-
2157 e abs@abs-rio.com.br
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BElO HORIzONTE
CURSO DE INFORMAçãO BÁSICA DE VINHOS

22 DE NOVEMBRO E 06 DE DEzEMBRO - 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 curso desenvolve os sentidos para a degustação com mais propriedade das características 
do vinho. duas aulas 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. no Curso Básico 
de informações de Vinhos 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 Tels.: 98839-3341 (Márcio oliveira).
Valor Individual: R$ 440,00 (pode ser pago de 2 vezes)
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 14 vinhos diferentes (mínimo de 7 rótulos a cada Encontro).

datas e programas passíveis de alteração.
os eventos de Vinhos do Márcio oliveira são para maiores de 18 anos.

vinotícias
O MUNDO DO VINHO EM SUAS MÃOS
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BElO HORIzONTE

DEGUSTAçãO VINOTICIAS DE VINHOS TOP´S
nada melhor do que uma degustação única! Pelos seus vinhos, pelas regiões 
degustadas e pelas comparações propostas. a degustação será desenvolvida em 4 
tempos: Recepção com Grandes espumantes e Champagnes, Comparando Grandes 
Tintos Velho Mundo, Comparando Grandes Tintos novo Mundo e para não esquecer, 
um grande Vinho de sobremesa!

UM EVENTO IMPERDíVEl PARA qUEM GOSTA DE GRANDES VINHOS.

lIMITADO A 10 VAGAS
Informações: (31) 98839-3341 Márcio oliveira

- Save the Date -
20/11/2018 - 20:00

vinotícias
O MUNDO DO VINHO EM SUAS MÃOS
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BElO HORIzONTE

DEGUSTAçãO PREM1UM WINES
GRANDES RÓTUlOS PREM1UM

Márcio oliveira, editor da Vinotícias, conduzirá mais uma degustação na sede da 
PReM1UM, em Belo Horizonte, ocasião em que os participantes terão a oportunidade 
de provar rótulos exclusivos.

local: sede da PReM1UM - endereço: Rua Professor estevão Pinto, 351, serra.

Informações: (31) 3282-1588 com Yasmina nassif, (31) 99122-6170 com norah 
Renault ou (31) 99119-9732 com Leonardo de oliveira 

VAGAS lIMITADAS A 10 PARTICIPANTES.

- Save the Date -
29/11/2018 - 20:00
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SAUVIGNON BlANC F DE FOURNIER 2017 – lOIRE - FRANçA

 a vinícola Fournier foi criada em 1950 por Paul Fournier, às margens do rio Loire, a partir de 2 ha de vinhedos 
da família. Foram necessários nove anos até que ele conseguisse produzir a primeira safra. no fim dos anos 
1960, seus filhos Claude e Jacques continuaram a expansão da vinícola, conservando a tradição e a qualidade. 
Gradualmente, a Fournier passou de 60 hectares para 130 hectares, com a aquisição de outras propriedades, nas 
aoCs sancerre, Pouilly-Fumé e Menetou-salon. Hoje, a Fournier exporta para 65 países. seus vinhos são muito 
expressivos, mesmo os mais básicos, enquanto as cuvées especiais de Poully-Fumé e sancerre atingem o mais alto 
nível dessas denominações.

Notas de Degustação: delicioso como aperitivo, mas com uma complexidade e elegância para acompanhar 
gastronomia. aromas de frutas brancas maduras, boa estrutura no paladar. Final longo de prazeroso

Guarda: Já pode ser bebido, aproveitaria o melhor da fruta. não guardaria para beber a médio ou longo prazo, 
mas aguenta fácil mais 3 a 4 anos.

Notas de Harmonização: Vai bem com pratos de frutos do mar e queijos de cabra frescos. 

Temperatura de Serviço: 08 a 10ºC.

Onde comprar:  Em BH - PREMIUM - Rua estevão Pinto, 351 - serra - 31 3282-1588 i  Em SP: PREMIUM - Rua 
apinajés, 1718 - sumaré - 11 2574-8303.

 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
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 a noção de guardar garrafas de vinho para prová-las depois de alguns anos gera receios em muitos enófilos. Como você sabe quando estas garrafas estarão realmente 
prontas para serem abertas? será que esperei o tempo suficiente? ou foi demasiadamente longo? se você passa pelas mesmas ansiedades, então é hora de ler este artigo 
e relaxar.
 antes de mais nada, é importante ter em mente que o envelhecimento do vinho é um ato de esperança e otimismo, misturado com medo e pavor para qualquer pessoa 
que goste de provar vinhos maduros.
 Todos temos em mente que grandes vinhos tem uma juventude rebelde onde a fruta domina o aroma e sabor e, que precisa de algum tempo para atingir uma 
complexidade elegante, com taninos macios e grande equilíbrio. Há também a ideia, as vezes equivocada de que os vinhos atingem seu auge e em seguida “descem a 
montanha” diretamente para sua decrepitude e esquecimento. 
 Para muitos, abrir uma garrafa na hora errada, é perder aquele momento especial e por isso, muitas vezes por desconhecimento, muita gente deixa de desfrutar de 
um vinho delicioso, porque elas se convenceram de que perderam seu auge.
 determinar quais garrafas devem envelhecer e quando abri-las é um dos aspectos mais enigmáticos do vinho, bem como a angústia de ter escolhido o vinho errado? 
ou se paguei demais? se escolhi um produtor ruim? eu servi com a comida errada? na taça e temperatura errada? Talvez eu devesse ter decantado esta garrafa? ou não?
 Mas para dúvida em relação ao envelhecimento do vinho, temos uma boa notícia - independentemente do que muitas pessoas imaginam, não há um momento certo 
para abrir uma garrafa em particular. sempre que você decidir beber um vinho imagine que será a hora certa. se você fizer isso, com energia positiva, será difícil cometer 
um erro.
 Primeiro, é importante entender que o vinho não envelhece para um apogeu do desenvolvimento e, em seguida, cai. Garrafas que podem melhorar com o tempo de 
guarda tendem a se mover ao longo de um arco suave, durante o qual elas oferecem muitas expressões deliciosas, desde a exuberância da juventude até a complexidade 
da meia-idade e a eventual fragilidade da maioridade.
 o melhor momento para abrir uma garrafa é subjetivo. o truque é conhecer suas próprias preferências, o que demanda um pouco de tempo e esforço.
 imagine qual estilo de vinho lhe atrai mais e desenvolva o seu próprio gosto. Um bom método é comprar várias garrafas de um vinho que possa envelhecer. então 
você espera um tempo e por exemplo, abra uma garrafa em dois anos, uma segunda garrafa em cinco anos. Faça anotações em cada situação e observe o caminho da 
evolução e decida qual estágio você prefere. a trajetória evolutiva que uma garrafa tomará varia, dependendo do tipo de vinho, do estilo do produtor e das condições da 
safra. e claro, se você planeja envelhecer vinhos, é importante ter um armazenamento adequado. 
 Vinhos como os melhores Bordeaux, Borgonha e Barolo têm um longo arco de evolução. nos primeiros 10 anos, seu potencial de prazer pode ser diminuído por conta 
de taninos duros e impenetráveis.
 o período de transição entre a juventude energética e a complexidade madura é às vezes chamado de fase muda (ou bottle-shock). É uma ideia inquietante porque 
é difícil saber quando começa e termina. Mas também é reconfortante, pois indica que o vinho está vivo e não é uma bebida pronta. 
 Talvez mais difícil do que saber quando abrir uma garrafa é julgar inicialmente seu potencial de envelhecimento. os registros de acompanhamento ajudam a formar 
estimativas gerais. estimativas de envelhecimento para os gêneros de vinho não são difíceis de encontrar na internet ou em livros didáticos sobre vinho.
 a estrutura, proporcionada por taninos ou acidez ou ambos, e a concentração, indicada pela densidade do sabor, são os sinais mais evidentes de que um vinho tem 
o necessário para envelhecer. no entanto, tão importante, se não mais, é o equilíbrio, a sensação de que todos os elementos estão lá na proporção adequada.
AlGUMAS DICAS PARA ENCONTRAR VINHOS qUE PODEM ENVElHECER BEM
 saber quais vinhos envelhecer nem sempre é intuitivo, mas com um pouco de experiência (e um pouco de pesquisa), você pode identificar bons rótulos para esta 
experiência.
 Historicamente grandes vinhos Borgonha, Barolo e Bordeaux são obviamente dignos de maturidade, mas não de forma igual. as condições da safra são cruciais, assim 
como o estilo de cada produtor. a internet e os guias, como o Pocket Wine Book anual de Hugh Johnson, oferecem boas estimativas gerais sobre a capacidade de envelhecer.

DEGUSTANDO VINHOS MADUROS, OU COMO 
ABRIR UMA GARRAFA SEM ANSIEDADE

POR MÁRCIO OlIVEIRA

ARTIGO
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Vinhos cuidadosamente produzidos. Como regra geral, quanto mais processamento um vinho recebe na produção, menos capacidade terá para envelhecer e evoluir. 
Como é sempre o caso, um bom comerciante de vinhos com uma equipe atenciosa pode oferecer orientação sobre determinados rótulos.
Vinhos que não devem ser envelhecidos. os vinhos processados produzidos em massa são feitos para beber de imediato. estão prontos para serem bebidos e não 
ganharão nada com a guarda. 
Teor de álcool. os níveis de álcool são por vezes significativos, mas nem sempre o mais importante. Um nível anormalmente alto pode indicar um vinho fora de equilíbrio. 
Um pinot noir, por exemplo, com 15% de álcool, em vez dos 12 a 14% mais típicos, pode indicar um vinho feito a partir de uvas maduras demais. Mas um vinho diferente, 
como um zinfandel, pode ser mais equilibrado em 14,5%. Lembre-se que os Bordeaux de 1960 chegavam a 12 ou 12,5% e aguentam décadas de envelhecimento.
Preço. Às vezes, o preço é um bom indicador, mas apenas quando você está comparando uma garrafa dentro de seu gênero. Um Chianti Classico caro provavelmente 
envelhecerá melhor do que uma garrafa barata. Mas a equação de preço nem sempre funciona.
Envelhecimento com acessórios. Há um acessório chamado “clef du vin” que envelhece o vinho um ano a cada segundo que fica na taça em contato com a bebida. Pode 
ser um bom meio de avaliar o potencial de guarda. 
A melhor maneira de determinar quais vinhos envelhecer é tentativa e erro. não tenha medo. Coloque algumas boas garrafas por três ou quatro anos e veja se 
você gosta do resultado. experimentação é crucial, mas, infelizmente, o tempo não irá acelerar para resultados anteriores. 
 em resumo, se você ainda não está acostumado a beber vinhos maduros, vale a pena provar sua elegância e complexidade! 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

“A ARTE DE ANDRÉ OSTERTAG ” - POR jORGE lUCkI
VAlOR ECONôMICO - 09/11/2018

 a impossibilidade de se comprovar cientificamente as benesses das teorias biodinâmicas dá margem a que se questione se tais preceitos ensejam de fato vinhos de 
melhor qualidade. a discussão tem pouca importância para andré ostertag, nome de primeira grandeza entre os defensores dessa escola na alsácia - pela excelência de 
seus vinhos e por seu caráter, integridade e cultura, é meu produtor favorito da região. ele prefere, simplesmente, descrever o que a biodinâmica aportou para seus vinhos.
 Pragmático, andré diz que “há questões verdadeiras e extraordinárias por trás do que parece ser o mistério da biodinâmica, mas, mesmo que a paixão seja sempre a 
força motriz, ela é muitas vezes má conselheira e pode nos deixar cegos e surdos. daí minha extrema cautela em falar sobre temas que me fascinam, especialmente quando 
os vivencio concreta e diariamente. estou entre aqueles que acreditam que esse debate deveria sair do gueto da fantasia do esoterismo para entrar em uma forma de diálogo 
crítico e construtivo, baseado em fatos verificados e experimentos. É o caminho para que a biodinâmica possa se impor como modelo agrícola do futuro”.
 embora tivesse se interessado pelas teorias antroposóficas formuladas pelo austríaco Rudolf steiner - a biodinâmica é, a rigor, o prolongamento agrícola da antroposofia 
- mesmo antes de seu pai lhe dar as chaves da vinícola familiar, aos 21 anos, em 1980, andré reconhece que não as entendeu muito bem e, de qualquer forma, sua 
implantação em termos vitivinícolas na alsácia estava apenas começando, não havendo, àquela altura, nada de tão especial em que pudesse se espelhar.
sempre buscando respostas, ele procurou desde o início fazer vinhos que fossem a expressão mais pura de seus terroirs, o que significou abolir progressivamente o uso 
agrotóxicos e defensivos, até chegar à condução completa dos vinhedos organicamente no final daquela década. a decisão de passar para a cultura biodinâmica foi tomada 
em meados dos anos 90, depois de ver seu amigo e colega no Lycée Viticole de Beaune, dominique Lafon, recuperar uma vinha moribunda, a Volnay santenots-du Milieu, 
graças a essas práticas.
 aos cerca de quatro hectares de vinhas recebidas do pai, andré foi devagar juntando pouco mais de dez hectares, com os quais propõe vinhos desde a ótima linha 
que ele denomina “Jardins”, produzidos com uvas de vários vinhedos nos arredores de epfig, vilarejo onde fica o domaine, até os das parcelas de Fronholz (riesling, muscat, 
pinot noir, pinot gris, um super gewurztraminer e um notável sylvaner de vinhas velhas), Heissenberg (no dialeto local, “montanha quente”, oferece um riesling vibrante, mais 
“gordo”), Zellberg (pinot gris fermentado em barrica), Clos Mathis (um salivante riesling de um terreno pertencente a Hubert Mathis, responsável pelos vinhedos do domaine 
ostertag), culminando com o Muenchberg, um excepcional Grand Cru de 17,7 hectares, dos quais ostertag possui 2 hectares, com vinhas que chegam a 80 anos de idade, 
plantadas pelo avô de andré. este pequeno trecho de vinhas velhas é carinhosamente chamado por ele de “queen mother”, por ter sido uma das primeiras parcelas do 
domaine e pertencido à sua mãe, e por ser a matriz das novas parreiras que eventualmente vão substituir alguns pés, aqui ou ali, já muito fracos (andré prefere replantar 
uma ou outra parreira do que uma parcela inteira).
 situado numa vertente formando um anfiteatro voltado a sul e protegido dos ventos úmidos que vêm de oeste por um maciço montanhoso e das correntes frias do 
norte pelo bosque que ocupa o topo da encosta, com solos de arenito rosa (semelhantes aos usados na construção da Catedral de estrasburgo) e sedimentos vulcânicos, 
Muenchberg é um lugar mágico, excepcionalmente vocacionado para grandes vinhos. nas mãos de andré o padrão é ainda mais alto: seus Muenchberg são extremamente 
longos e refinados, com uma rara concentração e vivacidade que lhes garante décadas pela frente.
 É inquestionável o talento de andré para compor vinhos notáveis, mas em Muenchberg há uma relação superior... Leia mais em: https://www.valor.com.br/
cultura/5975047/arte-de-andre-ostertag#

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

http://
http://
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“DIA 11 DE NOVEMBRO É DATA PARA ABRIR ÂNFORAS”- POR SUzANA BAREllI
ISTO É DINHEIRO - 09/11/2018

 o enólogo português Pedro Ribeiro, das vinícolas alentejanas Herdade do Rocim e do Bojador, assumiu, definitivamente, a bandeira dos vinhos em ânfora. ele é o 
principal organizador do amphora Wine day, que tem sua primeira edição neste domingo, dia 11 de novembro, na Herdade do Rocim. a ideia é festejar a abertura das 
talhas, como as ânforas são chamadas no alentejo, exatamente no dia de são Martinho. esta é a data em que tradicionalmente os vinhos elaborados nestes potes de barro 
são provados pela primeira depois da colheita de cada ano.
 o evento conta com 23 produtores confirmados. a maioria são vinícolas do alentejo, como a Herdade do esporão e a da enóloga susana esteban, que descobriram 
a vocação para as ânforas em safras recentes. a vinícola José de sousa, que utiliza as ânforas há mais tempo, principalmente para o amadurecimento dos vinhos, também 
estará presente. o evento reúne também produtores da itália, da França, da armênia e da espanha, além de talhas de outras regiões de Portugal.
 este ano de 2018, foram certificados 61.088 litros de vinhos de ânfora no alentejo, segundo dados da Comissão Vitivinícola Regional alentejana. no ano passado, 
foram 39.555 litros; em 2003, foram 4.950 litros. o crescimento é exponencial, desde que a certificação deste vinho foi regulamentada em 2001. Mesmo com o volume 
crescente, a elaboração de vinhos em ânforas no alentejo é maior, já que vários produtores não certificam o vinho, que usam para o seu consumo doméstico ao longo do 
ano. as ânforas, redescobertas recentemente, fazem parte da cultura alentejana de elaborar o seu vinho corrente, principalmente nas zonas rurais, tradição mantida ao 
longo dos séculos. em geral, os cachos inteiros são colocados dentro do pote. Com o peso das uvas, sua pele vai se rompendo e a fermentação começa com as leveduras 
presentes nas cascas da própria uva.
 além dos dados do alentejo, chama a atenção o interesse dos produtores em outros países em elaborar vinhos em ânforas. apenas na américa Latina, já há exemplos 
de vinhos em ânforas na argentina e no Brasil. Por aqui, as gaúchas Lidio Carraro e Luiz argenta fazem experiências com os potes de barro....

Leia mais em: https://www.istoedinheiro.com.br/dia-11-de-novembro-e-data-para-abrir-as-anforas/

suzana Barelli, editora de vinhos da Revista Menu, é uma jornalista especializada em vinhos.

https://www.istoedinheiro.com.br/dia-11-de-novembro-e-data-para-abrir-as-anforas/
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“TENDENCIAS DO VINHO EM 2018“ - POR MARCElO COPEllO
VINOTECA - BACO MUlTIMIDIA - 29/10/2018

 a cadeia de supermercados britânica Waitrose acaba de publicar o resultado de uma pesquisa feita com consumidores para identificar hábitos que 
mostraram ser tendência em 2018. dentre os destaque citados estão 4 tendências ligadas aos vinhos. Vejamos:

- PICOlÉ DE VINHO - o verão europeu definitivamente criou um novo hábito do picole de vinho rosé. Virou febre na europa. Por £ 2,99 a Mirabeau, criou uma 
mistura de syrah, Grenache e Cinsault e essência de morango e gelou! 

- ESPUMANTE - o aumento significativo da venda de vinho espumante no Reino Unido, totalizaram 35,8 milhões de litros no ano passado. 

- MEIAS GARRAFAS - não se engane, as garrafas menores invadiram as casas durante a semana. Pequenas doses quase todos os dias. 

- VINHO ENlATADO - tentando abocanhar os consumidores de cervejas acostumados a praticidade da latinha, muitas marcas de vinhos investiram no setor 
e o criaram os vinhos de lata, que para esse novo público “vem na dose certa”.

 no Brasil os espumantes, mais que uma tendência, são grande filão do mercado. Mas e os outros três produtos citados, será que emplacam no Brasil em 
um futuro próximo? o que você acha?...

Leia mais em: http://www.marcelocopello.com/post/tendencias-do-vinho-em-2018

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

http://www.marcelocopello.com/post/tendencias-do-vinho-em-2018
www.marcelocopello.com%20
contato%40marcelocopello.com
http://www.marcelocopello.com/blog
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“COMO DESFRUTAR DE UMA FEIRA DE VINHOS – PARTE 2“ - POR NElTON FAGUNDES
ESTADO DE MINAS - HORA DO VINHO – 11/11/2018 

 Continuando a coluna da semana passada, é bom alertar que numa feira de vinho, normalmente são servidos de 20 a 30 ml de cada vinho, pode parecer 
pouco, mas multiplique isso por 20 a 30 provas, você com certeza vai consumir muito mais que uma garrafa de vinho. desta forma com esta conta da para se 
ter a ideia de como devemos nos comportar em eventos assim. 
 Quem está acostumado com eventos assim, e da mesma forma assustador para quem não está habituado é o “cuspidor”. este recipiente é onde os 
enófilos (amigos do vinho) cospem o vinho provado após colocar na boca o rnesmo, ou seja, você põe um pouco de vinho na boca, sente o gosto, mas não 
engole. Com esta técnica muito importante para nós profissionais, é possível beber algumas dezenas de vinhos com alto poder de avaliação, controlando o 
nível de álcool e potencialízando o aprendizado. o enófilo não gosta muito dessa ideia, mas é quase uma obrigatoriedade, e se não for assim, com menos de 
30 minutos degustando o jogo pode acabar para o apreciador, ele beberá uma quantidade grande e seu corpo vai sentir o teor alcoólico. Casos semelhantes 
já vi, e ainda presencio. 
 Minhas dicas são: prove o máximo possível de vinhos, use o cuspidor, beba bastante água, bastante mesmo, e sempre procure comer alguma coisa, 
mesmo que seja pão e azeite, caso não tenho outra opção. dessa forma a experiência na feira será muito proveitosa. saúde e até a próxima! Gostou da coluna? 
Quer me enviar um e-mail? nelton Fagundes – sommelier: nelton@enotecadecanter.com.br

Nelton Fagundes - Há mais de 14 anos é o responsável pelas dicas de harmonização e sugestões dos melhores vinhos da enoteca decanter na capital mineira. 
dentro do universo dos vinhos desde 1998, quando iniciou seus estudos sobre a bebida, nelton já foi eleito o melhor sommelier de loja pela sociedade Brasileira 
dos amigos do Vinho (sBaV-MG), e hoje faz parte do seleto grupo de profissionais homologados pela associação Brasileira de sommelier do Rio de Janeiro e 
está no 3º terceiro nível na Wine & spirit education Trust, escola inglesa internacionalmente reconhecida.

https://www.enotecadecanter.com.br/
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27 DE NOVEMBRO A 06 DE DEzEMBRO – jORNADA ENOGASTRONôMICA PElO PERU – VENHA CONHECER 
A lIMA COlONIAl E MODERNA E DESCOBRIR qUE O PERU É O MAIS ANTIGO PRODUTOR DE VINHOS DA 
AMÉRICA DO SUl.   

 .  Uma jornada que cavalga entre os primórdios da chegada de Pizarro no Peru com a fundação em 1532 da “Ciudad de los Reyes”, hoje Lima, trazendo 
consigo a cultura das vinhas e vinhos, e vanguarda indiscutível nos dias de hoje que a torna referência e Capital Gastronômica da américa. não é a toa que 
entre os 50 Melhores Restaurantes da américa Latina, o Peru tem 3 restaurantes reconhecidos, entre eles o Maido, o melhor da américa latina. Para entender 
este caldeirão da culinária tradicional, chifa, nikkei e cevicherias, nada melhor que uma aula Magna num importante instituto Gastronômico, visitando um 
de seus mercados e participar de uma oficina de Chocolate. Hospedagem no fértil Vale do iCa, numa Fazenda centenária e na vinícola mais destacada do 
Peru, instalados dentro do próprio vinhedo. Tudo isto sem esquecer o “espírito nacional do Peru”, o Pisco, do qual conheceremos os seus segredos. VenHa e 
eXPeRiMenTe! sinta, perceba e deguste!
 Mais informações: Zênithe Travelclub - operacoes@zenithe.tur.br  ou (31) 99791-8093

VIAGENS
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NOTíCIAS ENOGASTRONOMICAS E DICAS

BORGONHA – 28º CONCURSO DOS VINHOS DO GRAND AUXERROIS
 Uma Borgonha desconhecida pode ser encontrada no vinhedo do Grand auxerrois, não estou falando da uva branca auxerrois da região de Lorraine, 
mas de um vinhedo da nobre Borgonha. a cidade de auxerre é situada no departamento do Yonne o mesmo da famosa denominação Chablis.
 Grand auxerrois tem quatro zonas de produção de referência, terroirs. auxerrois que cobre dez vilarejos ao sul e sudeste de auxerre. Mais a leste depois 
de passar por Chablis está o vinhedo do Tonnerrois no vale de armançon que cobre o vilarejo de Tonerre. ao sul fica o Vézélien com seus quatro vilarejos, que 
tem seu nome emprestado da cidadezina de Vézelay. Completando o terroir temos as encostas de Jovinien, ano norte, com um vinhedo que se estende pelo 
vilarejo de Joigny. a produção do Grand auxerrois é de quase 100 mil hectolitros repartidos sobre 2000 hectares de vinhedo.
 Uma explicação mais detalhada me pareceu necessária para poder comentar o resultado do 28° Concurso dos Vinhos do Grande auxerrois. o concurso 
reuniu 55 jurados que incluem enófilos experientes, jornalistas especializados, enólogos, agentes, comerciantes e outros profissionais do vinho. eles degustaram 
201 amostras de 51 produtores. somente foram 79 premiados: 15 de ouro, 34 de prata e 30 de bronze. as denominações villages desta região da Borgonha 
são irancy, saint Bris e Vézelay. as regionais exclusivas do Grand auxerrois são: Bourgogne Chitry, Bourgogne Côte saint-Jacques, Bourgogne Côtes d’auxerre, 
Bourgogne Coulanges-la-Vineuse, Bourgogne epineuil e Bourgogne Tonnerre. além de denominações comuns à Borgonha como: Bourgogne, Bourgogne 
aligoté, Bourgogne Passe-tout-grains, Coteaux Bourguignons et Crémant de Bourgogne.
 nestas mais conhecidas vi dois vinhos da maison Pascal Bouchard, hoje fazendo parte do grupo albert Bichot, que foram premiados. o Bourgogne aligoté, 
2017, com a medalha de prata e o Crémant de Bourgogne com a de bronze. o primeiro está disponível no Brasil pelas mãos da Barrinhas com a safra 2015. 
Pascal Bouchard é famosa pelos são grandes Chablis.
 o Bourgogne aligoté cuvée saint Pierre 2015 que a Barrinhas trouxe também é premiado. Foi selecionado pelo mais importante guia francês o Hachette e 
tem elogios da revista americana Wine enthusiast. Uma excelente relação qualidade preço para um Borgonha. a Barrinhas também tem na sua carta o Chablis 
Classique, os Borgonhas Chardonnay e Pinot noir Réserve saint Pierre. Complementando a linha o Pinot noir Louis e o Chardonnay Cleophas, ambos Pays d’oc 
da Bouchard. santé. (Fonte – ConeXão FRanCesa por Rogério Rebouças – 08/11/2018).

qUATRO HARMONIzAçõES DE OSTRAS E VINHOS MÁGICOS!
 as ostras adoram bons vinhos amargos, mas também saquê, especialmente dassai 23, que oferece pureza e volume perfeitos para acompanhar um broto claro ou 
grelhado.  
 o melhor sommelier do mundo, olivier Poussier sugere quatro harmonizações em torno da ostra: três com vinhos e uma com saquê. Conselhos valiosos como as férias 
se aproximam do final do ano. o inverno é a estação perfeita para comer ostras refinadas sem ser leitosas. os puristas as amam naturalmente, sem artifícios: nem limão, 
nem vinagre, nem cebola, muitas vezes um desastre para a ostra.
 Para distinguir as muitas variedades de ostras e a sutileza dos sabores que as acompanham, elas devem ser servidas a uma temperatura fria, mas não gelada. as 
bandejas onde as ostras são colocadas por 30 minutos no gelo picado são muito frias para respeitar sua delicadeza e complexidade. Um pouco como o vinho que também 
perde a sua personalidade a temperaturas exageradas.
 alguns grandes chefs trabalham a ostra com requinte. as receitas onde o marisco mantém sua identidade e sabor não são tão óbvias quanto isso. eu recomendo como 
aperitivo o salgadinho que Pierre Maillet faz no Hameau albert ier (2 estrelas) em Chamonix. É um tiro em carne clara posou na grelha no último momento.
OSTRAS E SAkÉ - o casamento do sabor da carne ligeiramente assada e do iodo de ostra é excepcional. e ali, uma sugestão iconoclasta associá-lo com um Junmai dai-
Ginjo dassai 23. o saque produzido a partir de um arroz polido para 23% do seu tamanho original dá valor para a pureza incrível da ostra e respeita a sua profunda 
personagem. especialmente desde que o volume deste álcool se encaixe perfeitamente com a carne deste molusco.
 a busca por um vinho nesta harmonização procede da mesma lógica. eu recomendo um sylvaner Vieilles Vignes 2013 da propriedade dirler-Cadé, do terroir de Grand 
Cru saering. este vinhedo silvestre plantado em 1957 oferece realmente um volume e firmeza excepcionais. seco e harmonioso com uma requintada fumaça mineral, este 
vinho prolonga a degustação. É um grande prazer provar os toques amargos da sylvaner com a ostra carnuda.

VINHO E CUlTURA
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BEM-VINDO O SYlVANER PARA AS OSTRAS - Mathieu Viannay, o brilhante chef do La Mère Brazier em Lyon (2 estrelas), criou uma ostra quente com caviar, andouille de 
Guémené e alho-poró. Prato soberbo em seu design e na correção de associações. Uma receita terrestre onde o iodo vai bem com a gordura da andouille e o alho-poró faz 
o papel de uma cebola para o prato.
 Proponho os savennières Clos des Perrières 2012 Chateau soucherie, de uma pequena propriedade de 1,8 hectares situado no subúrbio de savennières, que mostra 
um ataque ousado e o amargor mineral no final da boca. Uma vinificação em barris de 500 litros sem mascarar a pegada mineral.
 a outra alternativa ainda é um savennières: La Bigottière 2012 da propriedade Richou. este vinho com vinhedo plantado no xisto, localizado no topo da costa de 
Forges, apresenta um perfil clássico, maduro e firme, com belos toques amargos e notas minerais. Com 30% vinificado em cubas de cimento e 70% em barricas de 350 litros, 
este vinho permanece puro e ama a ostra. * encontre este artigo na Revista de Vinhos Franceses n ° 588.
Leia mais em: https://www.larvf.com/,accords-mets-et-vins-huitres-magiques-sake-sylvaner-amers,4478154.asp (ReVUe dU Vin de FRanCe – olivier Poussier – 07/11/2018).

VEjA DICAS DE COMO HARMONIzAR PRATOS E VINHOS
 Como acertar na combinação quando o protagonista tem de ser aquele rótulo especial que descansa em sua adega. Uma harmonização quase sempre começa pela 
comida. os comensais primeiro definem o prato para depois escolher o vinho. É o que acontece sobretudo em bons restaurantes. não por acaso, pensar nas opções do 
que se vai beber em um almoço ou um jantar se tornou um ritual corriqueiro, e até confortável, na vida de sommeliers e iniciados em enogastronomia em geral. Mas a 
harmonização é uma mão de duas vias, e começar pelo vinho, subvertendo essa ordem consagrada, pode ser um desafio tão excitante quanto revelador. embora não seja 
uma ciência exata, já que evoca sensações e emoções, há alguns caminhos confiáveis a trilhar na busca de uma experiência inesquecível.
O VINHO COMO PROTAGONISTA - o primeiro passo é reconhecer quando a escolha do vinho merece acontecer antes. É claro que não existem regras para isso. Você 
pode, sem qualquer explicação, acordar com vontade de tomar um Cabernet, e ponto final. Mas, normalmente, a escolha do vinho ocorre antes quando se tem na adega 
uma garrafa especial, um verdadeiro protagonista. Pode ser um presente com significado afetivo, aquele rótulo escolhido a dedo para ser aberto em um dia festivo ou, ainda, 
vinhos específicos de um encontro de confrades cujo objetivo é justamente degustá-los com pratos que os enalteçam.
CATEGORIzAR AjUDA - definido o vinho, é o momento de se divertir. antes de tudo, e diante da infinidade de rótulos e receitas, esqueça qualquer coisa parecida com um 
manual. Regras costumam ser armadilhas nesse caso. siga seus instintos. Mas faça isso pensando em categorias de vinhos. entre os tintos, existem rótulos mais ou menos 
encorpados. Já os brancos podem variar em relação a sua leveza ou seu nível aromático. e há ainda os espumantes e rosés, cada um com suas peculiaridades. Vale a pena 
também pensar em categorias de alimentos. o vinho pode ser servido com diferentes tipos de carnes (vermelha, branca, curada), frutos do mar (crustáceos e moluscos), peixes 
(água doce ou salgada), queijos (moles e duros), vegetais (folhas, raízes, bolbo, sementes), fungos (cogumelos variados) e condi - mentos (ervas, legumes e especiarias).
ANAlOGIA COM A MODA - a harmonização é um processo com correspondências em muitos outros campos da cultura, por isso suscita incontáveis analogias. É o caso 
da moda, talvez um dos mais emblemáticos. Uma roupa pode ser usada por alguém que pretenda simplesmente aquecer-se ou apresentar-se em público devidamente 
trajado. no entanto, a escolha do que se vai vestir pode embutir inúmeras camadas de considerações dependendo do nível de conhecimento dos envolvidos na decisão, 
como ensina a personagem da atriz Merryl streep na versão para os cinemas do livro “o diabo Veste Prada” (The devil Wears Prada), publicado em 2003. a definição da 
roupa pode envolver desde os tecidos, as cores e as estampas de cada uma das peças do figurino, passando por cortes e conceitos celebrados pelos mais variados alfaiates 
ou estilistas, até o tipo de ocasião durante a qual o traje será exibido, levando em conta a época do ano, a previsão do tempo, as características do lugar e as pessoas com 
quem se vai estar. do mesmo modo, a combinação de um vinho com um prato, ainda que o objetivo fundamental seja o de nutrir o corpo, tende a se revelar uma explosão 
de possibilidades. Portanto, leve em conta seu grau de conhecimento e suas vivências antes de imergir no desafio de escolher o prato que vai valorizar o seu vinho, sem se 
exigir demais. solte-se sabendo aonde vai.
UVAS E REGIõES - encontrar o alimento certo para seu vinho pode ser uma missão complexa, até para entendidos, o que não significa que deva se tornar uma meta 
inalcançável, ou um objetivo paralisante. Pelo contrário, a experiência tem de ser prazerosa, motivadora, edificante. experts têm condição de ir fundo na busca pela 
“harmonização perfeita”, como um maestro que recruta os músicos antes de reger uma orquestra sinfônica. além da região do vinho e do tipo de uva ou blend, podem 
considerar a safra e até as características da vinícola e seu enólogo. nesse caso, vão levar em conta cada uma das degustações que fizeram de determinado rótulo ao longo 
da vida. Para aqueles com menos “rodagem enológica”, a região das vinhas e o tipo de vinho já são um bom indicativo para a harmonização, bem como algumas referências 
teóricas.
TEORIA ANTES DA PRÁTICA - Um pouco de teoria ajuda na escolha de um prato que irá locupletar-se com aquele vinho especial da sua adega. Como se sabe, e há 
literatura farta sobre isso, a harmonização pode se dar por concordância ou contraposição. Quer dizer, as características do um e outro se combinam por similaridade ou 
antagonismo. Há, ainda, a harmonização por região, que une vinhos e pratos procedentes de um mesmo lugar, valorizando traços culturais e gastronômicos de países 
produtores, além das harmonizações de acordo com a época do ano, que podem levar em conta tanto os ingredientes sazonais como a temperatura em determinada época.
SIMIlARIDADE E ANTOGONISMO - os exemplos ajudam a refletir. Vinhos e alimentos podem ter características equivalentes que se equilibram. ou seja, vinhos encorpados, 

https://www.larvf.com/%2Caccords-mets-et-vins-huitres-magiques-sake-sylvaner-amers%2C4478154.asp
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com estrutura, como acontece com alguns Cabernet, pedem um prato com aspecto físico consistente, da mesma forma que vinhos complexos, e aromáticos, combinam com 
pratos concentrados (em que os chefs abusam das reduções), e vinhos ricos em doçura, como os fortificados, comportam-se muitíssimo bem com sobremesas. Características 
antagônicas também se equilibram. Vinhos com taninos pronunciados e muita acidez combinam com pratos gordurosos e oleosos. assim como vinhos elegantes e macios, 
como muitos Pinot noir, têm uma boa harmonia com pratos que puxam para o amargo. Já um vinho aromático e frutado, como diversos Riesling, podem se comportar bem 
ao serem servidos com pratos picantes, e ricos em especiarias.
CADA UM DOS SABORES - o segredo de uma harmonização está em realçar ou atenuar sabores conforme a circunstância. na prática, um vinho de baixa acidez pode sumir 
diante de um alimento com molhos muito avinagrados, assim como um vinho de baixo teor alcoólico que puxa para o doce pode equilibrar o sabor acre de pratos picantes. 
nessa mesma linha, um vinho com taninos menos pronunciados pode harmonizar com ingredientes amargos por conta de sua doçura. em suma, uma harmonização deve 
considerar o doce, o salgado, o picante, o amargo, o gorduroso, o ácido, entre outros sabores reconhecidos pelo paladar humano, ao combinar um vinho pré-determinado 
com um prato a ser definido, buscando um equilíbrio da intensidade das características de ambos.
INCURSõES MAIS OUSADAS - as linhas gerais de um raciocínio que pretende escolher um prato a partir de um vinho podem considerar algumas combinações clássicas. 
Para quem aprecia queijos, um tinto com bastante corpo pede a pungência de um gorgonzola ou um roquefort enquanto um branco ou até um rosé tendem a combinar com 
a delicadeza de um brie ou suíço. nas refeições, um branco aromático harmoniza bem com um caranguejo ou uma carne branca; um tinto leve normalmente se equilibra 
com embutidos; e tintos com mais corpo pedem carnes vermelhas, como as de caça.... 
Leia mais em: https://revistaadega.uol.com.br/artigo/aprenda-harmonizar-pratos-e-vinhos_11395.html (Fonte – Revista adeGa – Giuliano agmont – 05/11/2018).

CONHEçA CASTIGlION DEl BOSCO; ESPAçO REÚNE 62 VINHEDOS
 saiba como os Ferragamo revitalizaram Castiglion del Bosco, a histórica propriedade toscana berço dos Brunello. o que faz com algo se torne um objeto de desejo? 
não é fácil explicar, mas os italianos definitivamente são mestres nesse quesito. eles dão a coisas “comuns” uma aura capaz de fascinar as pessoas. assim, transformam 
carros, sapatos, relógios etc. em objetos venerados. Tudo isso graças ao máximo capricho, atenção aos detalhes, primor, excelência e outras tantas coisas que criam uma 
mística ao redor de algumas marcas.
 salvatore Ferragamo é um dos maiores exemplos disso. ainda nos anos 1920, salvatore instalou-se em Hollywood após ter vindo da itália. Lá, ele criou o que se 
tornaria a mais aclamada marca de sapatos do mundo – muito graças à ajuda dos famosos clientes (as principais estrelas do cinema de todos os tempos) que usavam seus 
calçados. Hoje, mais do que sapatos, Ferragamo é sinônimo de alto luxo na moda.
 e quando um dos baluartes do universo da moda se encontra com um dos grandes nomes do vinho Toscano, o resultado só pode ser deslumbrante. Foi isso o que 
ocorreu em 2003, quando Massimo Ferragamo, herdeiro de salvatore e Ceo do braço da empresa nos estados Unidos, comprou Castiglion del Bosco, a histórica propriedade 
de Montalcino.
DE CASTElO A HOTEl - a história da propriedade remonta ao século Xii, quando o castelo (cujas ruínas ainda hoje podem ser vistas) foi construído. durante anos, a 
propriedade passou pelas mãos de algumas das mais importantes famílias italianas, como os Piccolomini, por exemplo, que conquistaram o castelo depois de um longo 
cerco. ainda na idade Média, dentro do borgo de Castiglion del Bosco, o famoso pintor Pietro Lorenzetti fez o afresco “anunciação dos santos” na capela de san Michele, 
hoje completamente restaurada.
 Tudo em Castiglion del Bosco é sinônimo de requinte e sofisticação, marcas de Ferragamo, que adquiriu a propriedade em 2003
 acredita-se ainda que Ferruccio Biondi santi, a quem se credita a “invenção” do Brunello di Montalcino tenha habitado a propriedade. Castiglion del Bosco, por sinal, 
foi um dos sócios fundadores do consórcio de Brunello, em 1967. Logo após Massimo ter adquirido a Tenuta di Prima Pietra, em Riparbella, na região de Maremma, surgiu 
a oportunidade de comprar os 2 mil hectares de Castiglion del Bosco.
 assim que assumiu controle da propriedade, Ferragamo começou um meticuloso processo de restauração, tanto da parte vínica quanto histórica. Prontamente, ele 
construiu uma nova vinícola e criou um resort exclusivo dentro do borgo. assim, o conjunto principal de prédios passou a oferecer 23 suítes de altíssimo padrão. além disso, 
a propriedade conta com 10 vilas exclusivíssimas. Há ainda dois restaurantes de padrão internacional, osteria La Canonica e Ristorante Campo del drago. ainda foi criado 
um campo de golfe privativo, uma piscina de borda infinita e vista panorâmica para os encantos de Val d’orcia e um spa. Tudo isso gerido pela rede Rosewood.
VINHEDOS E VINHOS - dentro dos 2 mil hectares de Castiglion del Bosco há 62 de vinhedos separados em duas regiões: Capanna, com 42, e Gauggiole, com 20. desde 
2003, a enologia está nas mãos de Cecilia Leoneschi, mas também passa pela consultoria de Ruggero Mazzili. desde o ano passado, a propriedade possui certificação de 
produção orgânica.
 É do vinhedo Capanna que surgem os Brunello de Castiglion del Bosco, que produz quatro. o primeiro é fruto das parcelas de menor altitude e recebe apenas o 
nome da propriedade. o segundo, Campo del drago, vem de uma parcela de 1,5 hectare das partes mais altas, com 460 metros de altitude. o terceiro, Millecento, é um 
Brunello Riserva que surge de uma parcela de 8 hectares plantada em 1998, também acima dos 460 metros. Por fim, há o Zodiac, uma edição limitada que vem de menos 

https://revistaadega.uol.com.br/artigo/aprenda-harmonizar-pratos-e-vinhos_11395.html
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de 1 hectare da parte mais alta do vinhedo e foi lançada em 2013. Cada rótulo é pintado com um signo do horóscopo chinês.
 Castiglion del Bosco ainda produz um Chardonnay e um sant’antimo Vin santo occhio di Pernice doC, que leva o nome de san Michele, e estampa no rótulo o afresco 
de Pietro Lorenzetti.
EXClUSIVIDADE E BOM GOSTO - Visitar ou se hospedar em Castiglion del Bosco é uma experiência deslumbrante. Tudo é sinônimo de requinte e sofisticação. as opções 
para o hóspede vão muito além da gastronomia impecável, do bem- -estar, da vista deslumbrante. a osteria, por exemplo, oferece aulas de cozinha. Também há aulas de 
pintura e de arco e flecha. os aventureiros podem sair em um passeio de bicicleta pelo Val d’orcia, ou, quem sabe, de helicóptero, em um programa que inclui visitas à 
Tenuta san Guido (sassicaia) e Tenuta dell’ornellaia, com degustações de vinho e almoço em restaurante estrelado....
Leia mais em: https://revistaadega.uol.com.br/artigo/conheca-castiglon-del-bosco-espaco-reune-62-vinhedos_11396.html (Fonte – Revista adeGa – arnaldo Grizzo e 
eduardo Milan – 06/11/2018).

DESCUBRA O qUE É DUPlA DECANTAçãO E PARA qUE SERVE
 na dupla decantação, verte-se o vinho no decanter e depois ele retorna à garrafa aerado e sem borras. decantar um vinho é quase sempre um dilema para quem 
ainda não está 100% familiarizado com a “arte da decantação”. o “problema” já começa em identificar qual garrafa deve ser decantada. dessa forma, há quem decante 
absolutamente qualquer vinho, pois, mais do que achar que a bebida merece ser levemente aerada – para desprender aromas, suavizar sabores etc –, gosta mesmo de servir 
nesses belíssimos recipientes cristalinos. Há, por outro lado, quem jamais decante uma garrafa, por mais fechado que o vinho esteja – e o máximo que se permite é tirar a 
rolha com certa antecedência e aguardar um tempinho antes de começar a degustar.
 Mas não vamos aqui voltar à discussão de que tipos de vinho podem ser decantados, pois já fizemos isso em diversas edições.
 Vamos apenas relembrar alguns tópicos para poder falar de uma técnica de decantação muito usada em Bordeaux, conhecida como dupla decantação (double 
decanting, em inglês) ou decantação bordalesa – este termo é menos usado.
 Primeiramente, lembraremos que a decantação tem duas funções primordiais. Uma delas é colocar o líquido em contato com o oxigênio para que ele possa “aerar” 
e assim desprender mais facilmente moléculas de aroma e, teoricamente, suavizar taninos (tese com a qual nem todos os especialistas concordam). Por isso, por exemplo, 
tendemos a decantar vinhos muito jovens, com taninos mais marcantes e maior sensação de adstringência. a outra função é decantar mesmo, na acepção da palavra, 
ou seja, separar sedimentos. Por esse motivo, decantam-se vinhos antigos com muitas borras formadas pelo tempo de guarda ou por não terem passado por processo de 
filtragem, por exemplo.
 dito isso, a dupla decantação nada mais é do que trasfegar a bebida da garrafa para um decanter e depois voltá-la novamente para o recipiente original, agora já 
sem os sedimentos.
PARA qUÊ - dessa forma, essa técnica de decantação não apenas separa os sedimentos, como aera a bebida duas vezes – a primeira quando o líquido é vertido no decanter 
e a segunda quando volta para a garrafa. Contudo, a principal ideia por trás da dupla decantação não é somente a aeração mais intensa do líquido, mas também a retirada 
dos sedimentos e a possibilidade de servir o vinho em seu recipiente original, livre de borras.
 Por isso, esse método é muito usado em restaurantes e eventos de produtores para que os degustadores saibam exatamente quais rótulos estão provando. Por 
aumentar o contato com o oxigênio, nem sempre ela é a mais indicada para garrafas demasiadamente antigas, que podem sofrer muito com o processo de oxidação, pois 
tendem a ser mais delicadas e sensíveis ao contato extremo com o ar. Porém, a técnica é bastante usada em rótulos de safras jovens de produtores de prestígio, pois, mesmo 
que não haja borra, as duas decantações ajudarão o vinho a se abrir mais rapidamente do que somente com uma decantação simples.
COMO FAzER? - o método da dupla decantação não é tão complicado quanto se possa supor. Primeiramente, você deve fazer a decantação convencional. ou seja, abra 
a garrafa e despeje cuidadosamente o líquido dentro do decanter. se houve borra, lembre-se de deixar a garrafa em pé por algumas horas antes, abra, verta lentamente 
o líquido no decanter tendo uma fonte de luz (uma vela ou lanterna) sob o gargalo para controlar a saída dos sedimentos que estão no fundo. se quiser aproveitar cada 
mililitro da bebida, termine a operação passando a borra por um filtro.
 Com o vinho dentro do decanter, é hora de lavar a garrafa para retirar os sedimentos que ficaram grudados no fundo ou nas paredes do vidro. o ideal é usar água 
sem cloro – água mineral é uma opção – para não interferir na bebida. Coloque um pouco de água, feche a garrafa e agite bem para limpar. deixe a garrafa de ponta cabeça 
por alguns instantes para retirar toda a água. em seguida, acrescente uns 20 ml do vinho para avinhar a garrafa e garantir que não sobrou água. dispense esse “resíduo”. 
Caso não haja borra, essa etapa de limpeza é desnecessária...
Leia mais em: https://revistaadega.uol.com.br/artigo/descubra-o-que-e-dupla-decantacao-e-para-que-serve_11399.html (Fonte – Revista adeGa – arnaldo Grizzo – 
07/11/2018).

https://revistaadega.uol.com.br/artigo/conheca-castiglon-del-bosco-espaco-reune-62-vinhedos_11396.html
https://revistaadega.uol.com.br/artigo/descubra-o-que-e-dupla-decantacao-e-para-que-serve_11399.html
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