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AGENDA:
DEGUSTAÇÕES

E EVENTOS
VINOTÍCIA-BH
CURSO DE INFORMAÇÃO BÁSICA DE VINHOS

22 E 29/01/2018- 20:00 H

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$ 450,00 (pode ser pago de 2 vezes) - Local: Rua Dominicanos, 
nº 165- SL.605 - Serra - Belo Horizonte. Horário: 20:00 horas. 

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. 
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VINHO DA SEMANA
POR MÁRCIO OLIVEIRA

 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 já listamos mais de 150 rótulos! Os vinhos 
geralmente foram provados em degustações promovidas semanalmente, sendo a grande maioria delas realizadas às cegas.

SAUVIGNON BLANC PUKLAVEC & FRIENDS 2015 – ŠTAJERSKA - ESLOVÊNIA 

  Sim amigos, a Eslovênia faz vinhos! E há muito tempo!!! Neste pais que é lar da vinha mais antiga do mundo, 
a produção de vinho já existia desde os tempos dos celtas e tribos da Ilíria, portanto muito antes aos romanos 
introduzirem a produção de vinho na França, Alemanha e Espanha. Não é de estranhar, então, que a Eslovênia tem 
como uma tão rica história em se fazer vinho tenha hoje em dia uma indústria significativa, com mais de 28.000 
vinícolas, produzindo mais de 80 milhões de litros de vinho por ano a partir de seus 22.300 hectares de vinhedos. Dos 
quais, cerca de 75% da produção é de vinho branco.
  Quase todo o vinho produzido na Eslovénia é consumido internamente, sendo exportado um remanescente 
relativamente pequeno. A qualidade continua sendo o mais importante que a quantidade sendo que os produtores 
estão melhorando cada vez mais seus conhecimentos e competência, como se está evidenciando considerando o 
número crescente de vinhos premiados que chegam cada vez mais as mesas de todo o mundo. 
  O terreno íngreme onde os vinhedos estão plantados na Eslovénia promove práticas de colheita manual sobre 
mecânica para a maioria dos vinhedos da Eslovénia.
  Este é um típico branco da Eslovênia, com uma das uvas que mais se dá bem por lá: a Sauvignon Blanc. Toque 
mineral, de corpo médio, traz os aromas típicos da casta elevados a uma qualidade incrível. Excelente para se beber 
sozinho e pensar, refletir, degustar… 

Notas de Degustação: Cor amarela bem clara. Nos aromas se mostra como um vinho de frutado intenso, com aromas de maracujá azedo, cítrico de limão 
siciliano e maçã, com um toque de especiaria surpresa de pimenta do reino. O paladar é muito fresco, longo e refrescante. 
Guarda: Já está pronto, mas aguenta tranquilamente 4 anos além da safra
Notas de Harmonização: vai bem harmonizando aves, frutos do mar e saladas incrementadas e especialmente com aspargos (que aliás é um casamento 
difícil com vinhos), ou simplesmente para aperitivar.
Temperatura de Serviço: 7 a 8ºC

Onde comprar: Em BH - a BH-WINE CLUB – Luiz Felipe – Cel.: (31) 98866-5222 - www.bhwineclub.com.br

www.bhwineclub.com.br
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   Na Provence e no Sul da França, o vinho rosé é quase um estilo de vida, um “vin de plaisir” (vinho 
de prazer). Jovem, leve, fresco, alegre e descomplicado, com fama que só cresce em todo o mundo. Não 
por acaso, a Provence é especializada na produção de vinho rosé, que corresponde a 88% da produção 
total da região. 

   O sul da França vai da fronteira com a Espanha, a chamada Catalunha francesa até o Rhône, 
tendo como marco o Mont Ventoux. Como é historicamente parte integrante do Mediterrâneo, a região 
sempre foi visitada por vários povos e civilizações, dos fenícios aos romanos passando pelos gregos. O 
Mediterrâneo era o caminho natural entre o oriente e o ocidente, do leste vinham produtos exóticos como 
a seda, perfumes, os temperos, culinária e sobretudo muita vida e cultura. Do oeste, vinham os produtos 
que desciam pelo Rhône, como as peles, nozes, carnes exóticas, enfim, tudo que as florestas geladas 
poderiam trazer.

   Os portos do sul da França, como Marselha e final do rio Rhône serviam de porta de entrada e 
moradia para estes comerciantes vindos dos mais variados locais. Desta maneira podemos ver nesta 

região, até hoje, muitas cidades medievais que outrora eram o centro das atenções. Serviam de morada para perfumistas, comerciantes de especiarias e 
negociantes de vinhos. Nestas cidades temos feiras charmosas com seus temperos e produtos vindos da região. Certamente servem de base para uma das mais 
fantásticas culinárias do mundo.
 Como o clima regional é marítimo, temos muitas variações climáticas no ápice do desenvolvimento das uvas, nos seus últimos 20 ou 30 dias de maturação 
final, com verões tórridos desenvolvendo-se muito rapidamente, o que em alguns casos (para as uvas) é trágico, ou mesmo chove muito neste período, sem 
ausência do sol, o que também pode ser danoso.
 Solução encontrado pelos vinhateiros? Trabalhar com um mix de uvas, umas que se dão melhor no frio e ausência de sol outras no forte verão. Daí que 
nestas regiões quase sempre encontramos vinhos de várias uvas, e um quinteto quase sempre presente: Syrah, Mouvèdre, Grenache ou Garnacha, Cinsault e 
a Carinenha ou Carignan.
 A Provence é a única região no mundo a focar essencialmente em roses a sua produção de vinho. É uma tradição de mais de 2600 anos. 
 O interior da Provence já era habitado por Lígures desde 1000 a.C. A região foi colonizada pelos foceus em torno de 600 a.C. Foram os foceus que 
fundaram Massalia (hoje Marselha). Massalia aliou-se a República Romana e virou Massilia (séc. II a.C). Os romanos passarm a chamar a região de “nostra 
província”, daí a origem do nome Provence. Em 122 a.C, os romanos fundam Aquae Sextiae (hoje Aix-en-Provence). Desde esta época, a especialidade da 
região era o vinho rose.
 Como conseqüência do crescimento do império romano, os vinhedos evoluem nas terras conquistadas, se desenvolvendo em outras regiões gaulesas: 
Vale du Rhône, Beaujolais, Bourgogne, Gascogne e Bordeaux. Apesar dos romanos terem introduzido o vinho tinto assim que chegaram, a Provence continuou 
a produzir vinho rosé. Na realidade, até o século 17 os vinhos tintos representavam uma porcentagem pequena da produção na França e até o séc. 19 não 
haviam se tornado o maior estilo de vinhos. O vinho tinto era servido a soldados e trabalhadores, enquanto o rosé era reservado para a Igreja, a nobreza e a 
aristocracia.
 Após a queda do Império Romano, a decadência dos vinhedos durou até a Idade Média, quando sua renovação aconteceu pelas mãos dos monges, entre 
os séculos 5 e 12, que produziam vinhos não só para a missa, mas para comercialização, com bons lucros. A partir do século 16 as grandes famílias nobres, os 

ARTIGO
A PROVENCE E SEUS ROSES

POR MÁRCIO OLIVEIRA
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notáveis do reino e os oficiais do exército real passam a adquirir e gerir diversos vinhedos e a construir as fundações da moderna viticultura provençal. Com 26 
séculos de história, a Provence é considerada “o primeiro vinhedo da França”.
 Foi a ascensão da burguesia que criou demanda e mercado para o consumo de tintos de forma mais significativa. Na Idade Média, o Papado em Avignon 
trouxe prestígio para o rose. Na Era Moderna, a região foi atacada pela filoxera no século 19. A beleza da região foi intensamente retratada por artistas como 
Cézanne, Van Gogh, Renoir, Matisse e Picasso nos séculos 19 e 20.
 E o reconhecimento da Qualidade se deu em 1935 quando surge a legislação de AOC na França. A Provence obteve AOC para Cassis em 1936. Bandol 
e Bellet em 1941. Palette obteve AOC em 1948. Atualmente, há uma ascensão do Rosé, com mercados chaves do vinho tendo bom consumo do estilo.
Estilos dos Vinhos - A região da Provence é destacada produtora de vinhos. Aqui fica a denominação de Côtes-d’Aix-en–Provence com destacada produção de 
tintos com a casta Mouvèdre e os roses. Aqui de vários estilos, desde os mais encorpados com as uvas Grenache e Mouvèdre, até as mais leves com as castas 
Cinsault e Grenache. E uma menor chamada de Le Baux-en-Provence.
 Bandol, talvez a mais espetacular cidade produtora de vinhos da Provence, não só tem grandes roses como ali está a Mouvèdre, uma das grandes uvas 
tintas do Mediterrâneo. Produz vinhos na Espanha com o nome de Monastrell, mais especificamente em Jumilla, Murcia, por exemplo. Mas é em Bandol que 
eu penso que desenvolveu sua plenitude.  Para os amantes do vinho, Bandol, quando estampado no rótulo, como nesta garrafa significa, além de região 
demarcada para produzir tintos é garantia de rosés mais encorpados e aromáticos.
 A Mouvèdre é uma casta tinta de ótimo potencial de guarda em face de seus taninos. Estes custam um pouco para serem domados o que confere ao vinho 
muita estrutura e corpo. O tanino serve para o vinho como as colunas principais de um prédio, podem as vezes até atrapalhar, mas jamais se terá um prédio 
de grande estrutura sem elas. A Mouvèdre é uma casta que quando vinificada em rose junto com a Grenache concede a estes vinhos aromas mais vigorosos, 
cor mais intensa e volume, podendo até mesmo ser, em alguns casos, tratados como tintos muito leves e ligeiros.
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SELEÇÃO DE ARTIGOS
 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 HISTÓRIA DO ATO DE BRINDAR”- POR MARCELO COPELLO

VINOTECA - BACO MULTIMÍDIA - 24/12/2017

 “Uma coisa favorável aos bêbados: nunca ninguém viu cem mil bêbados de um país querendo estraçalhar cem mil bêbados de outro país...” Millôr 
Fernandes.
  A intolerância entre os povos, agravada por barreiras culturais, tem na mesa seu mais antigo e eficiente campo de entendimento e aproximação. E nela 
as bebidas cumprem papel fundamental. Historicamente gregárias, são responsáveis pela união entre os homens. Da missa aos bares, ao elevar dos copos a 
comunhão se estabelece.
Como na máxima anônima: “as águas separam os povos do mundo, o vinho os une.” E o momento síntese desta comunhão é o momento do brinde, quando, 
após algumas palavras de louvor, bebe-se à saúde de alguém, como voto de êxito ou em comemoração a algum acontecimento.
  O brinde teria se originado na Antigüidade durante os acordos de paz entre impérios belingerantes. O mediador do acordo deveria se levantar, proclamar 
a conclusão do mesmo e tomar o primeiro gole de bebida (normalmente vinho) para mostrar que esta não estava envenenada, demonstrando assim, a boa 
vontade entre as partes.
 O caráter místico que nosso fermentado teve desde os primórdios, quando lhe eram atribuídos poderes transcendentes, levava muitos homens a dedicarem 
goles desta poção mágica à saúde dos amigos ou ao êxito dos combates. Celtas e gauleses, pode exemplo, punham a circular um vaso cheio de vinho, de mão 
em mão, bebendo-se à pessoa que se queria honrar. Cada conviva dizia, olhando-a: “a ti bebo”.
 O ato do brinde com toque de copos nasceu, segundo Alfredo Saramago, em seu livro “O vinho do Porto na Cozinha”, em uma época em que utilizavam-
se recipientes de metal ou vidro fosco, que não deixava que se visse a quantidade de vinho que tinha sido servida. “Para que não houvesse enganos, durante as 
saúdes os copos deviam tocar-se para os dois oficiantes da saúde saberem que o copo que tocavam estava tão cheio como o seu. Tratava-se de uma oferenda 
e ao mesmo tempo de um gesto de delicadeza, para que ninguém ficasse mal servido”. Também se elevava, como ainda hoje, o copo à altura do coração, ou 
da fronte, para imprimir mais intensidade ao bonito gesto do brinde.
 Existe uma outra versão, esta mais poética, para o ato de tilintar as taças ao brindar-se. Dionísio, o deus grego do vinho e da fertilidade, teria iniciado a 
prática de fazer som percutindo as taças umas nas outras para tornar completa a experiência sensorial de degustar-se um vinho. Esta, até então, só evocava 
quatro dos cinco sentidos: visão, olfato, tato (na boca) e paladar. A audição estava ausente.
 O primeiro registro da palavra “brinde” na língua portuguesa data de 1651, no livro “História Universal dos Impérios, Monarchias, Reyno & Províncias 
do mundo” do padre Manoel dos Anjos. Sua origem etimológica seria alemã, vindo da expressão “ich bring dir’s”, algo como “bebo por ti”. Algumas fontes 
atribuem, ainda, a origem desta palavra à cidade de Brindisi, no sul da Itália.
 Apesar de sua origem ancestral, o ato de brindar só se popularizou no século XVI quando começou a virar moda na Inglaterra. Em inglês, a tradução de 
brinde é “toast” (torrada) e deriva do costume de colocar pão torrado num cálice para dar-lhe sabor de vinho. Quando bebia-se à saúde de alguém, era preciso 
esgotar o cálice para então chegar a torrada embebida.
 Desde então, brindar passou a fazer parte da tradição cultural de todos os povos. Criar frases de efeito, que vão de cômicas à poéticas, transformou-se em 
arte. Pode-se homenagear pessoas, ocasiões etc, mas são feitos principalmente em ode à bebida e à vida. Normalmente os brindes, não por acaso, começam 
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no final da refeição, depois do prato principal ou da sobremesa, momento em que 
estamos em paz com nossos estômagos e com a língua mais solta.
 Segue uma ritualística: pode-se chamar a atenção dos convidados batendo com 
um talher na taça ou copo, diz-se o brinde, que pode ser apenas o clássico “saúde”. 
Só depois bebe-se. No entanto, todos devem beber, de preferência bebidas alcoólicas. 
Bate-se levemente com o copo no copo de cada um dos bebedores, olhando-os, olhos 
nos olhos, mesmo que à distância.
 Brindes já fazem parte até da mais tradicional etiqueta, como “O Livro de Etiqueta 
de Amy Vanderbilt”, onde a autora americana chega a oferecer ao leitor uma prática 
lista de brindes em diversos idiomas, que aqui cito e comento: Os franceses dizem 
“santé” ou “salut”, o que já deixa a boca no formato ideal para receber pequenas 
quantidades de bebida. Os espanhós erguem suas taças dizendo “salud”, enquanto 
os italianos gesticulam ao som de “salute”. O universal “tin-tin”, ou “chin-chin”, não 
é apenas uma onomatopéia para os chineses. Lá “chin” significa “felicidade”, e “chin-
chin”, “muita felicidade”. Não confunda: em japonês o brinde é outro, diz-se “kampai”, 
que quer dizer “copo vazio”.
 Alemães dizem “prosit” se a ocasião for informal, e “zum wohl” se for a sério. 
Para os holandeses, um “proost” fará o serviço. Os russos dizem, sem enrolar a língua, 
“na zdorov”, ou “felicidade”, semelhantes aos poloneses e búlgaros que gastam 
menos letras para dizer “na zdrve”. Entre os árabes que bebem diz-se baixinho “fi sihitaek”. Em ídiche, toda a família diz junta “l´chayim!”, “à vida”. Na língua 
de Platão, pode-se dizer “steniyasas”, “à saúde”, enquanto na de Ghandi brinda-se “aapki sehat”.
 O mais curioso, contudo, vem dos nórdicos da Suécia, Dinamarca e Noruega. Ao levantar suas taças, dizem “skäl”, que significa singelamente “caveira”. 
A origem vem do costume Viking de beber cerveja nos crânios de seus inimigos, esvaziados e limpos como se fossem canecas.
 Enaltecer a bebida ou as circunstâncias de seu consumo faz parte de um ritual de comunhão que todo bebedor conhece. Aguça o paladar dos presentes, 
torna as qualidades do líquido ainda mais extraordinárias e transforma cada ocasião em um evento único e especial.
. Leia mais em: http://www.marcelocopello.com/post/a-historia-do-ato-de-brindar

O VINHO SEGUNDO SALVADOR DALI (20/12/2017) - Criador de um mundo surrealista onde relógios derretidos coexistiam com telefones de lagosta, Dalí 
é um artísta ímpar. E nada passava despretensiosamente ao seu olhar.  
O simples ato de beber um vinho não seria também algo simples para Dalí. Lançado originalmente em 1978 com o sugestivo título Vins de Gala (Os Vinhos 
de Gala, em homenagem à sua esposa), o livro é ilustrado por mais de 140 imagens criadas por Dalí, e a seleção de vinhos tem sua classificação ao modo 
Dali. Leia mais em: http://www.marcelocopello.com/post/o-vinho-segundo-salvador-dali - Mais em www.marcelocopello.com  / contato@marcelocopello.com 
Facebook – vinhocommarcelocopello  Instagram – marcelocopello I http://www.marcelocopello.com/blog

http://www.marcelocopello.com/post/a-historia-do-ato-de-brindar
http://www.marcelocopello.com/post/o-vinho-segundo-salvador-dali%20
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“MELHORES DE 2017 (VELHO 
MUNDO)”- JORGE LUCKI

VALOR ECONÔMICO - 22/12/2017

  Na sequência da semana passada, a coluna de hoje aponta 
os melhores vinhos europeus que degustei em 2016. No que se refere aos 
vinhos listados na coluna “melhor qualidade x preço”, é ilusório impor um 
teto, o que seria desejável. Não há milagre, nem é - em geral - ganância das 
importadoras. Isso se deve à absurda e despropositada carga tributária imposta 
pelas autoridades brasileiras. Que incide também, diga-se de passagem, 
sobre os rótulos nacionais. Por isso, vinhos que têm somente preço baixo como 
atrativo não se encaixam nesta coluna. O critério vale também para a relação 
“o melhor degustado do mercado brasileiro”. De qualquer forma, há sempre 
um vinho adequado para cadA ocasião: do “cotidiano”, do “fim de semana” e 
da “celebração”.
A garrafa do “dia a dia” deve ter sutil equilíbrio entre qualidade e preço, para 
que não seja confundida com item de luxo e exija forçada atenção, ou seja 
imerecidamente ignorada, engolida mecanicamente. No fim de semana, que 
também pode ser num dia no meio da semana, há mais tempo e clima para 
se “conversar” com o vinho. Não é hora de improvisações. Sabe-se quem são 
as companhias e o que será servido. Dá para programar com antecedência a 
garrafa que está guardada, valorizando o convívio. Já “grandes vinhos”, por 
questão de respeito, devem ser reservados para momentos especiais, em que 
seja possível estabelecer com eles uma indispensável cumplicidade. Celebra-se 
o vinho e o momento. Guarda-se na memória para sempre. No fundo, as três 
categorias são formadas de vinhos especiais, que não são necessariamente os 
mais caros, os de grande prestígio ou os mais premiados. São diferenciados, 
caprichos da natureza e resultado da dedicação e paixão de um ser humano. 
A nós, consumidores, cabe saber o momento de desfrutá-los.
Consciente da responsabilidade que é eleger os vinhos que vão ser publicados, 
esta exaustiva, mas prazerosa tarefa, é, para mim, retrospectiva do ano que 
se encerra. Em paralelo, relembro os momentos, as pessoas com os quais os 
compartilhei. Isso vale para os das duas colunas da direita e, em especial, à que 
denominei “soberanos” - muito mais do que tornar público o que de melhor, 
permite homenagear aqueles que me proporcionaram momentos especiais. 
São vinhos sublimes, mas não teriam a mesma dimensão se as pessoas com 
as quais os compartilhei não fossem especiais. Leia mais em http://www.valor.
com.br/cultura/5235285/melhores-de-2017-velho-mundo#    * 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.
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“PAI NATAL, ESQUECE LÁ AS MEIAS, MANDA VINHO OU CHOCOLATE” - POR PEDRO GARCIAS 
PUBLICO - FUGAS - 23/12/2017

 
 Esta carta ao Pai Natal tem saudade, humor e um apelo à solidariedade. Querido Pai Natal,
Quando ouço o teu nome, lembro-me sempre do meu saudoso amigo e colega do PÚBLICO David Lopes Ramos. As minhas filhas, mal o viam, diziam “Olha o 
Pai Natal”! As suas barbas brancas e cabelo branco e ralo, a sua barriguinha de conforto, a sua bonomia e a sua bondade davam-lhe muitos ares de ti.
Sempre que passava por minha casa, enchia as minhas filhas de doces. Nas férias de Verão, quando nos cruzávamos, e foi só uma ou duas vezes mas nunca 
mais as esqueci, enchia-as de gelados. E pregava: “Meninas, peçam sempre gelados aos vossos pais!”. Não era um conselho subversivo, típico dos avós, era 
educação para a vida. E para a memória. Quando regressamos ao nosso passado, é do gozo sôfrego do que nos dava prazer que retemos as mais saudosas 
lembranças.
 Ele gostava do que era bom. Nem era de manias, nem de se pavonear. Mas se podia beber um bom vinho, por que razão iria beber um mau? Desta 
verdade, criou uma frase que ficou célebre: “Há vidas mais baratas, mas não são tão boas.” 
 Espero, Pai Natal, que também gostes de comer e de beber bem. Tens pinta disso, na verdade. Portanto, se gostas de vinho e em nome do vinho, pensa 
no que te vou dizer, quando estiveres para aterrar na minha chaminé: esquece as meias e as cuecas. Compro isso baratinho na feira de São Pedro, em Vila 
Real. Eu sei que dão jeito e normalmente as meias até são de pura lã, eh pá, mas já chega! Também gostava de ser surpreendido e de dizer “era mesmo isto 
que eu queria”. É o que eu digo, quando me mandas meias e cuecas, mas sabes que é mentira, e no Natal não se deve mentir. Deve-se ser sempre verdadeiro 
e ajudar os pobrezinhos.
 Com o preço de umas meias e de umas cuecas, compravas uma garrafa de vinho. Nas grandes superfícies, até eras capaz de comprar uma caixa. Aquilo 
ali vende-se tão barato que a malta até desconfia. Se é mesmo vinho, alguém anda a perder dinheiro - e não é de certeza o dono do hipermercado, como 
sabes.
 Com pouco dinheiro, podes comprar um bom Bairrada, um bom Alvarinho ou um bom Dão. Dispenso Douro. Vivo cá e bebo muito disso. Se for complicado 
escolher, manda uma garrafa de azeite virgem extra. Uma garrafa de vinho bebe-se numa refeição, uma garrafa de azeite custa mais ou menos o mesmo e dá 
para muitas refeições. É a prenda certa, mas nem nos lembramos disso. Podemos usá-lo logo na roupa velha do dia seguinte. As meias e as cuecas já sabes 
para onde vão.
 Se não te agradar a ideia do vinho e do azeite, manda chocolates da Cacao di Vine. Vai dar ao mesmo. Agora é a sério. A Cacao di Vine é uma pequena 
empresa de Coimbra que produz e vende chocolates com aromas e sabores de vinho. Junta, portanto, o melhor de dois mundos. Foi criada no final de 2013 
por Nuno Andrade, chocolatier e designer, e por Nuno Jorge, sommelier. Hoje, já exporta para 16 países.
 A dupla faz chocolates com quatro castas tintas (Touriga Nacional, Tinta Roriz, Pinot Noir e Cabernet Sauvignon), com Moscatel de Setúbal, Madeira e 
Vinho do Porto, com espumante Baga Bairrada e até com gin. Mas esquece o gin. Ficamos só pelo vinho. A percentagem de cacau utilizado é de 70%, a partir 
de uma mistura de favas de cacau de São Tomé, Equador e Costa do Marfim. O chocolate é feito de forma artesanal, sem adição de aromas artificiais, e leva 
mesmo vinho. Mas não é um chocolate com recheio licoroso, desses que se oferecem muito no Natal. O vinho é diluído na massa do chocolate. E não fará mal 
às crianças? podes perguntar. Faz menos mal do que uma Coca-Cola, acredita. Leva apenas entre 0,1 a 0,5% de álcool. Se as crianças não gostarem, melhor, 
mais sobra para os adultos gulosos como eu.
 Já provei alguns e são mesmo muito bons. São vendidos em embalagens bonitas e ecológicas. De todas, há algumas especiais. Foram desenhadas 
pelo Pedro, um menino de dez anos que luta contra uma leucemia desde os seis. No hospital, foi criando e desenhando personagens fantásticos, como o 
Dragamundão, que resmunga enquanto sorri; o Passasquilo, a quem crescem dentes enormes; o Dinbarbicha, que tem barba e é careca; o Peixe Nuvem, que 
não pode entrar na água; a Lesma Beiçuda, que vive boquiaberta; ou o Cão Espinhoso, que adora o cheiro das flores. A partir destas figuras, a Cacao di Vine 
criou uns chocolates e umas embalagens especiais e faz reverter uma parte das vendas para a Acreditar- Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro. 
Cada embalagem custa 8,50 euros mais portes e dois euros vão para a Acreditar. Se comprarmos um pack de seis embalagens, o preço fica por 50 euros já 
com portes incluídos e a associação recebe 12 euros (aqui fica o endereço electrónico, onde podes fazer as compras: www.cacaodivine.pt)
 Eu sei que com o escândalo das Raríssimas deves ter ficado com um pé atrás em relação a este tipo de associações. Mas as boas causas não podem ser 
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  prejudicadas por uma maçã podre. Por isso, manda lá uns chocolatinhos do 
Pedro. Já encomendei umas embalagens. Se soubesse a tua morada, até te 
mandava uma, para experimentares.
Eu entro com o Porto Vintage. Se olhares à tua direita, vais ver uma garrafa ao 
fundo. É para ti e para todos os nossos familiares e amigos que já partiram. Bebe 
à vontade. Pelo sim pelo não, deixo outra aberta. Se exagerares, podes dormir 
no sofá. A lareira fica acesa. Pedro Garcias é jornalista com pós-graduação em 
Cultura Portuguesa, escreve semanalmente sobre vinhos no suplemento Fugas 
Público, jornal a que está ligado desde a sua fundação, em 1990. É também 
produtor de vinho e azeite no concelho de Vila Nova de Foz Côa, na sub-região 
do Douro Superior. (Fonte: http://fugas.publico.pt)

http://fugas.publico.pt
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VINHO E CULTURA
NOTÍCIAS ENOGASTRONOMICAS E DICAS

ONDE ESTÁ A VIDEIRA MAIS ANTIGA DO MUNDO?
 Você sabia que a segunda maior cidade eslovena – Maribor – tem a videira mais antiga do mundo? Ela tem mais de 400 anos e apesar disso, de seus 
cachos negros e aveludados ainda são produzidos anualmente 25 litros de vinho. Contudo, essa é uma informação polêmica, porque a maioria das vinhas 
no mundo são plantadas com pé enxertado (quando a raiz da vitis americana-também conhecida como “cavalo”, é enxertada com o tronco da vitis vinífera 
européia, uma solução para manter a sobrevivência das vinhas depois da praga da filoxera, pulgão que devastou 80% dos vinhedos na Europa) e duram em 
média 70 a 80 anos.
 Já as videiras de pé franco (raiz e tronco da vitis vinífera européia que não foram atacadas pela filoxera e que ainda existem em poucos lugares no mundo, 
como Chile e algumas regiões da Argentina, Portugal, Espanha e Turquia) conseguem chegar a uma média de 110 ou 120 anos, mas com uma produção muito 
pequena.
 Considerando esses fatores, é pouco provável que uma videira consiga chegar a esta idade de 400 anos. Mas há alguns produtores que elaboram seus 
vinhos com vinhas de 90 a 100 anos em média, isso é certeza. Exemplo disso é a brasileira Érika Goulart, da Bodega Goulart, que tem um vinhedo da uva 
Malbec, na região de Lulunta (Argentina), que data de 1915 e ainda produz uvas que geram vinhos espetaculares, como o Goulart Grand Vin Malbec Single 
Vineyard 2008.
Outros grandes vinhos elaborados com videiras antigas:
Salanques 2010 – Tinto intenso, elaborado com uvas de vinhas antigas de uma região única que lhe agregam maior concentração de aromas e sabores. 
Encanta com seus aromas de frutas negras, notas de alcaçuz e tabaco com nuances de violeta e enche a boca com seu sabor marcante.
Quinta do Crasto Reserva Vinhas Velhas 2010 – Privilegiada por estar na região demarcada do Douro, que possui clima e solo fantásticos, a Quinta do 
Crasto é uma das vinícolas mais tradicionais e importantes de Portugal. As notas de especiarias desse exemplar encantam o olfato e o paladar que é citado com 
freqüência entre os 100 Top Vinhos da Wine Spectator.

COLABORADOR DE ADEGA É ELEITO “HOMEM DO ANO” 
 Steven Spurrier recebe uma das maiores honrarias do mundo do vinho. Desde 1984, todo ano, a revista Decanter elege o seu “Homem do Ano” no mundo 
do vinho. A honraria já foi dada a gente do naipe de Robert Mondavi, Piero Antinori, Angelo Gaja, Miguel Torres, Nicolas Catena, Aubert de Villaine etc. Neste 
ano, porém, o nome selecionado foi o do crítico inglês Steven Spurrier.
 Colaborador de ADEGA, Spurrier tornou-se mundialmente famoso ainda nos anos 1970. Em 1976, ele promoveu uma degustação às cegas entre clássicos 
vinhos franceses e desconhecidos norteamericanos, que, ao final, venceram a prova. Graças a esse evento singelo que mais tarde se provaria extraordinário, 
houve uma revolução na vitivinicultura mundial, que abriu seus olhos ao Novo Mundo.
 Antes de se tornar conhecido pelo “Julgamento de Paris”, Spurrier havia se mudado para a capital francesa e aberto uma loja de vinhos, Les Caves de la 
Madeleine, assim como a L’Académie du Vin, uma escola voltada para estrangeiros que viviam na cidade. A escola se tornou um modelo para os sistemas de 
ensino de consumidores de vinho mundo afora.
 Aos 75 anos, ele continua na ativa, sendo presidente honorário da Wine & Spirit Education Trust (WSET), escrevendo para inúmeras publicações, sendo 
jurado de concursos e palestrando. Além disso, possui um vinhedo em Dorset, na Inglaterra, onde produz espumantes sob o nome Bride Valley, juntamente com 
sua esposa Arabella Spurrier. (Fonte – Revista ADEGA - Redação – 21/12/2017).
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TEMPO DE MUDANÇAS NA BORGONHA
 Laurent Ponsot resolveu deixar a propriedade da família e começar um projeto solo. O Domaine Ponsot é um dos produtores mais tradicionais e famosos 
da Borgonha. Até pouco tempo atrás, o rosto por trás dos excepcionais vinhos da propriedade era Laurent Ponsot, quarta geração dos herdeiros da família. Ele, 
por sinal, ficou bastante em voga nos últimos anos por ter sido um dos principais nomes na trama que revelou as fraudes cometidas por Rudy Kurniawan no que 
é considerado o maior caso de falsificação de vinhos da história.
Foi Laurent quem interrompeu um dos leilões para dizer que as garrafas lá vendidas (supostamente feitas por sua família) eram falsas. A partir daí, a história 
do falsificador indonésio ruiu até ele ser preso. Laurent, por sinal, esteve como testemunha no julgamento. Agora, porém, ele decidiu que vai se afastar da 
propriedade familiar. Aos 60 anos, Laurent Ponsot diz que quer começar um empreendimento solo na Borgonha. “A razão oficial para isso é que estou em idade 
de aposentar, mas não quero me aposentar. Quero criar algo novo com meu filho mais velho, Clément”, afirmou. 
 Ele possui alguns vinhedos, porém pretende comprar uvas de terceiros também. Sua vinícola será baseada na vila de Gilly-les-Citeaux, na área de 
Vougeot. Segundo ele, alguns vinhos poderão ser lançados já este ano, mas o lançamento principal deve ocorrer em 2019, com a safra 2017. “Tenho alguns 
vinhos de 2015, mas prefiro esperar um pouco e colocá-los no mercado no final do ano”, revelou. Ele ainda detém 25% do Domaine Ponsot. Suas irmãs, Rose-
Marie, Catherine e Stéphanie, possuem os 75% restantes. (Fonte – Revista ADEGA - Redação – 20/12/2017).

A VOLTA DA ERBAMAT
 Uva banida de Franciacorta agora é aliada contra mudanças climáticas. Há mais de 100 anos, os produtores de Franciacorta, na Itália, decidiram restringir 
as variedades que poderiam ser usadas em seus espumantes de “corte francês” (daí o nome
Franciacorta). Selecionaram apenas Pinot Noir, Chardonnay e Pinot Bianco. Assim, decidiram banir do blend a uva Erbamat, uma cepa indígena até então 
utilizada. 
 Agora, contudo, o conselho regional está analisando a reintrodução da casta, pois, segundo eles, ela lhes ajudaria diante das mudanças climáticas que 
estão ocorrendo no mundo. Para Silvano Brescianini, vice-presidente do conselho e diretor da vinícola Barone Pizzini, a Erbamat agora pode ser uma “aliada”. 
 Isso porque a variedade tem maturação tardia e produz vinhos quase neutros e de alta acidez. Ela se dá melhor em colinas devido à sua pele fina e cachos 
compactos. No entanto, também é suscetível à Botrytis. “Erbamat amadurece cerca de 20 dias ou um mês antes das outras variedades. Ela ainda preserva altos 
níveis de ácido málico, com menos açúcares”, aponta Leonardo Valenti, professor de viticultura da Universidade de Milão.
 Para demonstrar o quanto as mudanças climáticas estão afetando a região, o professor revela que, “nos anos 1980, colhia-se Chardonnay no começo de 
setembro, mas, agora, em Montorfano, a parte mais quente de Franciacorta, começa-se a colher no fim de julho”.
 A Erbamat ainda não está oficialmente permitida, mas os produtores querem que a inclusão ocorra em 4 de janeiro do próximo ano. No entanto, para 
2017, 10% da variedade serão permitidos no blend e até 50% de Pinot Bianco.
 A casta é conhecida desde o século XVI, quando foi documentada por Agostino Gallo. Ela tende a mostrar tons florais e mineralidade no nariz, alta acidez 
e pouco álcool graças à sua tendência de produzir pouco açúcar. O principal produtor atualmente é Barone Pizzini, com 4 mil vinhas, mas outros produtores 
também possuem videiras como Guido Berlucchi, Ca’ del Bosco, Ferghettina, Giuseppe Vezzoli, Castello Bonomi e Ronco Calino. “O único ponto desconhecido é 
que não sabemos a sua longevidade”, revela Brescianini. Segundo ele, a permissão da Erbamat ainda é, de certa forma, experimental. (Fonte – Revista ADEGA 
- Redação – 18/12/2017).
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