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3VINOTÍCIASVINHO DA SEMANA
POR MÁRCIO OLIVEIRA

 Alguns leitores do VINOTÍCIAS solicitaram que eu sugerisse um vinho por semana, anotando notas de degustação e onde comprar. 
Vamos sugerir mais vinhos para encher as taças. A lista de 2015 contemplou 260 rótulos diferentes e a de 2016 alcançou 156 vinhos. Em 2017 
degustamos 786 vinhos em degustações com Confrarias, e listamos mais de 180 rótulos sugeridos como vinhos da semana! No ano de 2018 
chegamos a mais de 1000 rótulos e sugerimos 252 vinhos da semana. Em 2019 provamos 1.120 vinhos diferentes nas diversas Confrarias que 
orientamos e sugerimos 142 rótulos como vinhos da semana. Em 2020 provamos menos vinhos por conta da pandemia (436 no total, já que 
parte das Confrarias que foram adiadas), e sugerimos 117 rótulos como vinhos da semana.
** A pedidos, introduzimos uma escala que relaciona o vinho e preço, segundo a escala:
• Até R$75 - $
• Entre R$75 e R$ 150 - $$
• Entre R$ 150 e R$ 250 - $$$
• Entre R$ 250 e R$ 500 - $$$$
• Entre R$ 500 e R$ 1.000 - $$$$$
• Acima de R$ - Estelar !
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LE VOLTE DELL´ORNELLAIA 2018 – TOSCANA – ITÁLIA
 
 Le Volte dell’ Ornellaia é a expressão de uma mistura cuidadosamente elaborada, que reúne os melhores terroirs da Toscana. Produzido com as vinhas 
mais jovens dessa propriedade icônica da Toscana, no pé das colinas de Bolgheri, a poucos quilômetros do mar. 
Dominância de Merlot com Cabernet Sauvignon e Sangiovese fermentados separadamente e envelhecidos em parte 
nas barricas de carvalho utilizadas para o Ornellaia e em parte em cubas de concreto, isso para obter um equilíbrio 
perfeito entre a estrutura dos taninos e a expressão da fruta.
	 Para	a	enóloga	da	propriedade,	Olga	Fusari,	Le	Volte	2018	reflete	perfeitamente	as	características	dessa	safra,	
grande	elegância	e	belo	equilíbrio.	Complexidade	 fabulosa	dos	aromas	 com	 foco	muito	 frutado,	 com	notas	florais	
delicadas	e	toques	sutis	de	especiarias.	A	estrutura	sedosa	dos	taninos	é	bem	presente	em	boca,	levando	a	um	final	
fresco e persistente.
 O vinho combina a expressão mediterrânica de opulência e generosidade com estrutura e complexidade. A 
suavidade	da	Merlot,	a	estrutura	firme	e	profundidade	de	Cabernet	Sauvignon	apoiado	pela	personalidade	vivaz	de	
Sangiovese,	criam	uma	mistura	única	que	reflete	a	integridade	e	estilo	que	inspira	a	filosofia	da	Tenuta	dell´Ornellaia

Corte de Uvas: 80% Merlot, 10% Cabernet Sauvignon e 10% Sangiovese..

Notas de Degustação: cor rubi profundo. Os aromas são de frutas escuras maduras, como ameixa e cereja, notas de 
ervas frescas, como tomilho e sálvia, toques defumados e de especiarias num conjunto muito bem integrado e de boa 
complexidade.	No	paladar	de	médio	para	bom	corpo,	o	vinho	repete	o	perfil	de	frutas	escuras	maduras,	especiarias	e	
notas	defumadas	e	tostadas.	Os	taninos	são	perceptíveis	e	macios,	num	vinho	de	bom	frescor.	O	final	de	boca	é	gostoso,	
equilibrado,	de	boa	persistência,	com	perfil	para	a	gastronomia.	Merece	decantar	por	30	a	45	minutos.	

Estimativa de Guarda:	pronto	para	consumo	e	promete	bons	anos	de	guarda	e	afinamento	em	garrafa	pela	frente.	

Premiações:	90RP	I	James	Suckling	93	I	Antonio	Galloni	91.

Notas de Harmonização: Ótimo para acompanhar carnes vermelhas grelhadas ou assadas com molhos de boa intensidade, costeleta de cordeiro. É um vinho 
versátil e saboroso que pode ser bebido acompanhando massas e uma grande variedade de queijos.

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

Faixa de Preço – $$$$

Importado pela World Wine - Em BH – Loja no Pátio Savassi - Av. do Contorno, 6061 - Piso L2 - Loja 221/222 - Telefone: (31) 3889-9407
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 Acredite se quiser: há pessoas que têm medo de vinho, e não estamos falando do medo de uma taça vazia! Quem sofre de enofobia pode ter diferentes graus de 
medo. 
 A enofobia ainda pode ser encarada como uma fobia social, uma vez que impede a pessoa de frequentar alguns locais onde a bebida está presente, ou até mesmo 
pessoas falando sobre vinhos, ou ainda o receio de escolher um vinho errado para um jantar, passando pelo medo de ser intoxicado pela bebida até o extremo de não poder 
sequer ver vinho derramado sobre uma mesa.
 Muitas vezes estes receios de não entender a bebida, por conta de terminologias próprias do assunto, ou de pessoas que se fazem de entendidos e acabam gerando 
a	falsa	ideia	do	vinho	ser	algo	muito	difícil	de	avaliar	e	apenas	para	especialistas	profissionais,	por	acreditarem	que	é	algo	muito	sofisticado,	criando	uma	nuvem	nebulosa	
sob a cabeça dos iniciantes na bebida de Baco.
	 Para	descomplicar	as	coisas	vamos	desmistificar	alguns	conceitos	que	“enochatos”	gostam	de	proclamar:

OS MELHORES VINHOS SÃO OS CAROS - O dinheiro é algo que sempre pesa nas nossas escolhas. Assim, muitas vezes nem pensamos em comprar vinho por achar que 
apenas os caros que são bons. 
 Mas isso é uma grande mentira! Existem muitos rótulos acessíveis que estão constantemente em listas de melhores vinhos. 
 É claro que as colheitas mais raras e as produções mais demoradas são as que geralmente são mais caras. O que nem sempre é receita para um bom resultado. O 
jeito, então, é pesquisar uvas boas e marcas baratas já consolidadas no mercado, e aproveitar um bom vinho gastando pouco. Leve em conta o seu gosto e o seu bolso! 

VINHO É UMA BEBIDA CHIQUE E CHEIA DE REGRAS PARA BEBER - Essa é uma das maiores mentiras sobre o vinho e que impedem muito as pessoas de beber. Não é 
preciso ser um grande entendedor de vinho para bebê-lo. 
	 Para	decidir	seu	gosto,	tudo	o	que	você	precisa	é	experimentar	e	descobrir	o	que	você	gosta,	sem	se	importar	com	as	“normas”	de	especialista	se	você	quer	apenas	
beber. 
 Aproveite o momento, faça dele motivo de encantamento e prazer! O vinho serve pra inúmeros momentos e não precisa de ocasiões chiques e especiais para ser 
saboreado.	Saboreie	uma	taça	de	vinho	e	veja	como	o	pôr	do	sol	fica	mais	lindo,	ou	uma	noite	mais	estrelada!	

VINHO DÁ MUITA RESSACA - Mais um mito que assusta as pessoas sobre essa bebida. Consumindo com moderação, o vinho não irá causar ressaca. 
 Essa é, inclusive, a regra para todas as bebidas alcoólicas. Mas se você tem sensibilidade para a ressaca, uma boa dica é evitar vinhos muito doces.
 Outro conselho que damos também é intercalar as taças de vinho com copos d’água. Se hidratar nunca é demais e vai te ajudar a prevenir a ressaca. Pronto, agora 
você já pode largar o medo e saborear seu vinho tranquilamente!

VINHO	ENGORDA	-	Vinho	não	possui	um	rótulo	com	informações	nutricionais,	isso	por	ser	uma	bebida,	e	não	um	alimento.	Por	isso,	é	difícil	comprovar	com	certeza	se	ele	
engorda	ou	não.	Mas	ele	é	uma	bebida	produzida	a	partir	da	fermentação	natural	da	uva	-	ou	seja,	não	tem	muitos	elementos	não	naturais.	Especialistas	afirmam	que	as	
calorias	podem	variar	de	110	a	330	em	uma	taça	de	170	mL.	
 Se você está realmente preocupado em engordar, os mais indicados são os vinhos brancos, que geralmente contêm menos calorias. E, claro, o segredo também está 
sempre na quantidade que você beber. Beba com moderação!
 E vale aquela boa lembrança, o que às vezes está engordando é o que você come enquanto saboreia uma boa taça de vinho!

APENAS VINHOS FEITOS COM UM TIPO DE UVA SÃO BONS - Os especialistas garantem que não é preciso que um vinho seja feito somente de um tipo de uva (Malbec 
ou Cabernet Sauvignon, por exemplo) para que seja bom. 
 A mistura de mais de um tipo de uva (chamada de assemblage, ou corte) pode, sim, render ótimos vinhos resultando em bebidas super harmoniosas e elegantes. 

MITOS SOBRE VINHOS
POR MÁRCIO OLIVEIRA

ARTIGO
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 Um dos melhores exemplos de vinhos de misturas de uvas são os Champagnes (em geral uma mistura de Chardonnay + Pino Noir + Pinot Menieur) e os Bordeaux 
(mistura de Cabernet Sauvignon + Merlot + Cabernet Franc). 

O VINHO BRANCO É EXCLUSIVAMENTE PRODUZIDO COM RECURSO A UVAS BRANCAS - O vinho branco também pode ser produzido a partir de uvas tintas. Serão 
uvas tintas preferencialmente não tintureiras, e não devendo a pele (ou casca) entrar em contacto com o mosto. 
 Explicando melhor: Nem sempre se faz vinho branco apenas de uvas brancas. É possível fazer vinho branco com uvas tintas, basta fermentá-las sem a casca (pois é 
ela quem dá cor ao vinho). 
 Espumantes, principalmente Champagnes, são belos exemplos de vinhos brancos que levam uvas tintas. Mas vale lembrar que algumas uvas, como a Alicante 
Bouschet, são conhecidas por ter a polpa e o suco já tintos (por isso também são chamadas de uvas tintureiras), enquanto a maioria das uvas tem polpa e suco branco.

O VINHO ROSÉ OBTÉM-SE ATRAVÉS DA MISTURA DE VINHO TINTO E VINHO BRANCO - O fato é que o vinho rosé é produzido a partir de uvas tintas. Por que ele 
fica	com	essa	cor	rosada?	Isto	acontece	porque	existe	pouco	contacto	com	as	películas	das	uvas	no	processo	de	produção.	Os	vinhos	rosés	podem	ser	produzidos	a	partir	de	
vários métodos:
•  Método de prensagem direta - Nesse método, as uvas tintas são prensadas delicadamente (tal como na produção de vinhos brancos) permitindo que o mosto (suco) 

seja levemente colorido pelos pigmentos das cascas. Depois, ele segue para fermentação em branco (sem as cascas). Costuma resultar em vinhos delicados e de cores 
muito claras.

•  Método de maceração curta -	Aqui	os	vinhos	seguem	a	forma	de	produção	dos	tintos,	porém,	as	cascas	ficam	em	contato	com	o	mosto	(maceração)	por	curto	
período de tempo, horas geralmente. Esse processo pode ocorrer antes da fermentação (maceração pré-fermentativa) ou durante a fermentação, com as cascas sendo, 
então, separadas do mosto que segue com a fermentação em branco.

•  Método de sangria - É o método no qual as uvas tintas seguem o processo de produção de vinhos tintos. Porém após certo período de maceração com o líquido 
tendo	atingido	uma	coloração	rosada,	parte	do	mosto	é	separada	e	segue	para	fermentação	em	branco,	e	o	restante	do	mosto	que	ficou	no	tanque	com	as	cascas	segue	
a fermentação para resultar em um tinto. Resulta em um rosé mais escuro, mais alcoólico e com mais corpo. Muitos o consideram um subproduto do vinho tinto.

•  Método de corte - Esse é aquele em que literalmente se mistura uma parte de vinho tinto a um vinho branco. Países como a África do Sul e Estados Unidos, por 
exemplo, permitem essa técnica, que é proibida na Europa. Esse é justamente o método ao qual muitos atribuem resultados de má qualidade, contudo, se pensarmos na 
quantidade de variedades de uvas que existem, abre-se um número enorme de possibilidades.

•  Sempre vale lembrar que a qualidade de um vinho se deve muito à qualidade da matéria-prima e às escolhas de quem o produz, sendo assim qualquer método de 
produção poder resultar ou não em algo satisfatório.

•  Método de cofermentação - Utilizado em raros casos (rosados da D.O. Cigales, por exemplo), consiste em misturar uvas tintas e brancas fermentando-as em 
conjunto.	É	um	método	que	oferece	certa	dificuldade	de	controle	sobre	os	resultados.

•  Independente da forma de fazê-los, os rosés , em que não é obrigatório a menção do método de produção, têm ganhado espaço em todo o mundo, sendo produzidos 
em diversos países e regiões, além daquela que é para muitos a maior referência em vinhos rosés, a Provence, na França. Uma região única em que cerca de 89% de 
todo vinho produzido é rosé. 

O VINHO TINTO DEVE SER SERVIDO À TEMPERATURA AMBIENTE - Cada vinho tem a sua temperatura ideal. O mais simples, a memorizar, para fazer sempre uma 
escolha	acertada	é:	quanto	mais	 simples	e	 fresco	o	vinho	é,	mais	 frio	deve	 ser	 servido.	Ao	passo	que,	quanto	mais	 complexo	e	 sofisticado,	mais	 temperado	deve	ser	
apresentado. Este é apenas o primeiro dos 10 maiores mitos sobre o vinho.
	 O	importante	é	definir	o	estilo	do	vinho	antes	de	poder	determinar	sua	temperatura.
Podemos tomar esta tabela como referência:
Brancos frescos: entre 7° e 9° C.
Brancos	com	corpo:	entre	10°	e	13°	C.
Tintos	simples:	entre	14°	e	16°	C.
Tintos com corpo: entre 16° e 18° C.
Grandes	vinhos	tintos:	entre	18°	e	20°	C.

SIRVA OS VINHOS BRANCOS GELADOS E OS TINTOS A TEMPERATURA AMBIENTE - Os vinhos, tal como mencionávamos no ponto acima, têm diferentes temperaturas 
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de serviço recomendadas e as suas máximas estão entre 7° e 20° C.
	 Há	que	ter	muito	cuidado	ao	usar	habituais	champanheiras,	frapés,	baldes	de	gêlo.	Um	vinho	demasiado	gelado	pode	fazer	com	que	este	não	‘abra’	o	suficiente,	não	
se expresse na plenitude das suas capacidades. Por outro lado, um vinho demasiado quente pode evaporar e tornar-se e alterar a sua estrutura.

O VINHO DEVE SER ABERTO MEIA HORA ANTES DE SERVIR - É verdade que os vinhos requerem oxigenação, tanto os tintos jovens como os tintos mais envelhecidos e 
complexos. O ideal é que todos fossem decantados antes de servir. O gargalo da garrafa, por ser estreito, não satisfaz a necessidade de entrada de ar, para conseguir que 
os aromas se revelem. Pelo menos não tanto quando o desejável.
   Ou seja, não é por abrir uma garrafa meia hora antes que ele vai ter melhor contacto com o ar. Se é por esse motivo, deve decantar o vinho para 
conseguir explorar ao máximo os aromas do vinho.

DECANTAR MELHORA O VINHO	-	Muita	gente	pensa	que	o	decanter	é	apenas	mais	um	acessório	que	quase	todo	“enochato”	gosta	de	usar	para	chamar	a	atenção,	mas	
a verdade é que essa espécie de jarra de pescoço alongado ajuda (e muito) a mostrar as melhores características do vinho. 
  Basicamente, o decanter expõe o vinho à oxigenação, responsável por acelerar a maturação (ou envelhecimento) da bebida, e esse processo deixa os aromas 
mais fortes, os taninos mais suaves e o álcool menos acentuado.

HARMONIZE VINHO TINTO COM CARNE E VINHO BRANCO COM PEIXE - Apesar de ser verdade que é complicado encontrar muitos casamentos harmônicos entre 
Vinhos Brancos e carnes vermelhas, os Tintos podem ser, muito facilmente, harmonizados com peixe, podemos lembrar que toda regra tem exceções. 
 Muitas pessoas vão sugerir que você nunca combine vinhos tintos com peixes, pois o tanino (presente na maioria dos tintos) e a carne de peixe, combinados, formam 
um gosto desagradável e meio metálico na boca.
 Isso é verdade, mas tanto o mundo dos vinhos quanto o mar de peixes são muito grandes para não haver combinações possíveis. Peixes mais untuosos e encorpados 
(como	o	bacalhau	ou	o	salmão)	podem	harmonizar	facilmente	tintos	de	taninos	leves,	como	os	Pinot	Noirs	da	Borgonha	ou	os	Gamays	de	Beaujolais.
 O bacalhau é um bom exemplo de harmonização com vinho tinto. Escolha um tinto Alentejano (por exemplo) de bom corpo para harmonizar com Arroz de Polvo, por 
exemplo. O Tinto não se limita na carne vermelha, assim como o branco não acompanha apenas peixe e marisco.

OS MELHORES VINHOS ESTÃO NAS GARRAFAS MAIS PESADAS E ROBUSTAS	-	Uma	garrafa	robusta	significa	apenas	que	o	produtor	investiu	na	garrafa	do	ponto	de	
vista de marketing ou percepção do produto. Esse investimento vai-se traduzir, forçosamente no preço do vinho. Mas a garrafa robusta conjugado com um preço mais alto, 
não faz do conteúdo da garrafa melhor ou pior.
 Por outro lado, é óbvio que um produtor investirá numa boa garrafa para os seus melhores vinhos. Ou seja, há bons e maus vinhos em garrafas robustas. Interessa 
não tomar decisões precipitadas na escolha de um vinho. Se nós sabemos que esse é um dos critérios que nos faz comprar vinho, os produtores também.

UM VINHO COM A INDICAÇÃO ‘DOC’ É SUPERIOR A UM VINHO COM A INDICAÇÃO “REGIONAL” - Para entendermos este mito temos de saber o que é a denominação 
DOC e Regional.
	 DOC-	(Denominação	de	Origem	Controlada)	significa	que	o	vinho	foi	produzido	exclusivamente	com	castas	recomendadas	e	autorizadas	para	a	região	em	questão.	
Ao passo que o vinho Regional foi produzido com castas não recomendadas ou autorizadas para a região em causa. 

OS MELHORES VINHOS SÃO AQUELES QUE CONTÊM NO RÓTULO PALAVRAS COMO ‘COLHEITA SELECIONADA’, ‘SELEÇÃO ESPECIAL’, ‘GARRAFEIRA’ OU ‘RESERVA’ 
- Isso não tem qualquer importância sem que leve em conta a origem do vinho. Estas designações servem apenas para que este mito exista. Apenas as palavras ‘Reserva’ e 
‘Garrafeira’	têm	um	valor	normativo	em	Portugal,	como	exemplo	-	identificam	vinho	como	um	estágio	mínimo	em	barricas	e	em	garrafa.
 O fato de um vinho estagiar mais ou menos em garrafa não determina por si só a qualidade de um vinho.

QUANTO MAIS VELHO MELHOR	-	Vinho	não	tem	prazo	de	validade?	Quanto	mais	tempo	guardar	um	vinho,	melhor	ele	fica?	Vinho	velho	é	que	é	vinho	bom?
	 “Quanto	mais	velho,	melhor”	é	um	dos	mitos	mais	falsos	associados	ao	vinho.	Cerca	de	90%	dos	vinhos	nas	prateleiras	dos	mercados	do	mundo	inteiro	é	para	pronto	
consumo e apenas o restante é para guarda.
	 Pesquisas	de	mercado	feitas	na	Inglaterra	e	nos	Estados	Unidos	mostram	que	2/3	do	vinho	vendido	em	supermercados	é	para	consumo	em	48	horas	após	a	compra.	
Por	outro	lado,	as	mesmas	pesquisas	mostram	que	2/3	do	vinho	nestes	países	é	vendido	em	supermercados,	o	que	poderia	indicar	que	45%	dos	vinhos	vendidos	em	geral	
tem consumo muito rápido, o que também sugere que o mercado principalmente compra vinhos mais acessíveis e que não se prestam para a guarda, porque o foco está na 
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fruta. São vinhos sem maiores complexidades e para serem bebidos jovens. 
 Além disto, o vilão, no caso dos vinhos, nem é o tempo, mas o ar – o oxigênio, em contato com certas substâncias do vinho, inicia uma série de reações químicas que 
levam a sua oxidação. 
 Então, tudo tem a ver com a combinação de oxigênio, corpo, tanino e acidez de um vinho. É preciso ser um vinho muito estruturado para aguentar mais do que cinco 
anos	evoluindo	e,	na	verdade,	nem	30%	dos	vinhos	que	vemos	no	mercado	melhoram	com	o	tempo.
	 A	recomendação	para	a	maioria	das	garrafas	de	vinhos	em	circulação	é	de	abrir	nos	primeiros	anos	de	vida.	A	regra	geral	(com	as	devidas	exceções)	é	de	3-5	anos	
para	os	tintos	e	2-3	anos	para	os	brancos.	Isto	quando	a	garrafa	é	corretamente	conservada,	ou	seja,	deitada,	em	lugar	fresco	e	ao	abrigo	da	luz.	Caso	contrário	este	prazo	
pode se reduzir ainda mais.
	 A	grande	dica	neste	sentido	é	não	ficar	esperando	o	tal	do	momento	certo	ou	aquela	ocasião	especial:	abra	sua	garrafa	quando	tiver	vontade	e	seja	feliz.	Na	dúvida	
é melhor beber um vinho ainda não pronto que um já passado do ponto.

SÓ VALE A PENA GUARDAR VINHOS TINTOS - Alguns vinhos brancos – champagnes, Sauternes, Reislings e alguns vinhos brancos secos ou envelhecidos – são tão bons 
para guardar e envelhecer em garrafa quanto os tintos. Envelhecem muito bem em garrafa e revelam todo o seu encantamento ao longo de anos.

ROLHA DE CORTIÇA É MELHOR QUE SCREW CAP - Enquanto os vinhos da Austrália são fechados com screw cap desde os anos 1970 e 80% dos vinhos da Nova Zelândia 
também, a maior parte do mundo ainda tem preconceitos com o lacre de alumínio. 
 Mas sabia que, apesar de não ser hermeticamente lacrado, o screw cap separa mais ar do vinho do que as rolhas convencionais, o que contribui para a preservação 
dos aromas e sabores do vinho (além de ser mais barato). Principalmente para os vinhos que são bebidos jovens, é o tipo de tampa mais indicado.

COZINHAR COM VINHO NÃO DEIXA ÁLCOOL NA COMIDA - Que o álcool é volátil, todos sabemos. Mas, quando misturado à água, a solução evapora em partes iguais. 
Se sobrou resíduo líquido, então é certo que haverá algum álcool na mistura. A quantidade depende do tipo de preparo e tempo de cocção. Só para se ter uma ideia, algo 
flambado	mantém	70%	do	álcool,	e	um	cozido	pode	conter	até	80%!	Mesmo	as	receitas	mais	longas,	como	um	boeuf	bourguignon,	que	fica	entre	duas	e	quatro	horas	no	
fogão,	não	têm	menos	do	que	5%	de	álcool.

SE TEM BOLHAS É CHAMPAGNE - Todo Champagne é um espumante, mas o inverso nem sempre é verdade. Champagne é uma denominação de origem com região 
demarcada e uvas regularizadas. Apenas os espumantes produzidos na província histórica de Champagne, lá na França, são de fato Champagnes.

É ESPUMANTE OU É FRISANTE - Para entender a diferenciação entre um vinho e o outro, é preciso relembrar o processo de fermentação das bebidas alcoólicas. Essa 
fermentação acontece no processo de quebra das partículas de açúcares, sendo os responsáveis pelo processo os microorganismos e leveduras presentes nas bebidas. O 
resultado da quebra desses açúcares é a produção de gás-carbônico, característicos dos espumantes e frisantes.
	 Os	espumantes	são	produzidos	em	duas	fases	de	fermentação.	A	primeira	delas,	o	chamado	Vinho	Base,	ainda	não	possui	quantidade	significativa	de	gás-carbônico,	
que é obtido somente na segunda fase do processo de fermentação. Existem dois métodos de produção dos espumantes, o Champenoise e o Charmat:
Champenoise: a 2ª fase da fermentação do vinho ocorre dentro da própria garrafa.
Charmat: diferente da Champenoise, a 2ª fase de fermentação do vinho acontece em tanques de aço inoxidável.
	 Ao	final	da	produção,	o	vinho	fermentado	e	já	com	o	gás-carbônico	já	diluído,	recebe	uma	mistura	chamada	Liqueur	d’expedition,	responsável	pela	classificação	do	
espumante em brut ou demi sec.
 Já o vinho frisante passa por apenas um processo de fermentação, sem a presença do vinho base, dando origem ao tom alcoólico da bebida. A obtenção das bolhas 
de	gás-carbônico	acontece	tanto	de	maneira	natural,	quanto	artificialmente.	Devido	às	diferenças	na	produção,	o	frisante	apresentará	uma	quantidade	menor	de	gás	quando	
comparado ao espumante.
 A diferença entre os dois vinhos também se dá no teor de álcool nele encontrado. Os frisantes, normalmente, apresentam graduação alcoólica menor, aproximadamente 
7%,	enquanto	os	espumantes	variam	de	9,5%	a	12%.
 Quanto as denominações de origem, os espumantes do tipo Champagne são, sem dúvidas, os mais famosos mundialmente. E só pode receber essa denominação 
aqueles	que	forem	produzidos	na	região	de	Champagne,	na	França,	dentro	de	um	processo	de	fabricação	específico.	Outra	denominação	recebida	pelos	espumantes	é	a	
Cava, produzido na Espanha, e o Prosecco, produzido na Itália.
 Como vimos, as diferenças entre vinhos frisantes e espumantes é bem delineada. Enquanto os espumantes apresentam grande quantidade de gás-carbônico, os 
frisantes possuem menos. O volume alcoólico também é diferente entre as bebidas, sendo os espumantes com maior porcentagem.
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VINHO VERDE É VERDE, VINHO DO PORTO É FEITO NO PORTO	-	Nem	uma	coisa	nem	outra.	Ambos	os	nomes	se	referem	a	denominações	de	origem.	Vinho	Verde	fica	
em Portugal, às margens do Minho, e os vinhos produzidos lá recebem esse nome (seja tinto, branco ou rosé… menos verde!).
 E o tão famoso Vinho do Porto, na verdade, é produzido no Douro. Ficou assim conhecido por ser o primeiro vinho de Portugal a ser exportado e, portanto, passava 
um bom tempo no Porto aguardando as embarcações para serem despachados para os países importadores.

VINHO DOCE LEVA AÇÚCAR	-	São	vários	os	tipos	de	vinhos	doces:	fortificados,	de	colheita	tardia,	ou	aqueles	que	são	botrytizados…	Mas	uma	coisa	é	certa:	nenhum	deles	
leva adição de açúcar – a doçura que se sente no paladar vem da própria uva (é o açúcar residual, ou seja, que não foi transformado em álcool durante a fermentação). 
	 Em	um	dos	tipos	de	colheita	tardia	mais	tradicionais	que	existe,	quando	a	uva	não	é	colhida	depois	de	já	estar	madura	ela	fica	vulnerável	ao	ataque	de	um	fungo,	
chamado Botrytis cinerea. O micro-organismo perfura a pele da fruta e a desidrata, fazendo com que ela perca água, mas concentre mais açúcares. Isso faz com que essa 
uva	produza	um	vinho	adocicado,	mas	equilibrado	com	a	acidez.	Esse	processo	é	denominado	“podridão	nobre”,	origem	dos	mais	famosos	vinhos	de	sobremesa	da	região	de	
Bordeaux:	o	Sauternes	e	o	renomado	vinho	húngaro	Tokaji.	As	uvas	mais	utilizadas	nesse	tipo	de	produção	são	Riesling,	Furmint,	Sauvignon	Blanc,	Semillon	e	Gerwürztraimer.
	 Os	vinhos	suaves,	esses	simples	que	vemos	nos	mercados?	Eles,	sim,	têm	açúcar,	e	por	isso	acabam	não	entrando	na	categoria	dos	vinhos	finos.

VINHO PODE SER FEITO DE UVAS CONGELADAS - Outro processo de colheita tardia ocorre também em países mais frios. As uvas são colhidas no período de temperaturas 
mais baixas, quando já estão com os bagos congelados. Esse congelamento natural também provoca maior concentração de açúcares, já que somente a água congela, os 
demais elementos sólidos não.
 O resultado desse tipo de produção é também um vinho com maior teor de açúcar e mais alcoólico. Entre os países que mais utilizam essa forma de produção estão 
Estados Unidos, Canadá, Áustria e Alemanha.

ACIDEZ É A MESMA COISA QUE AZEDO - A acidez, assim como o tanino e o álcool, tem grande importância no conjunto e estrutura de um vinho. Ela indica a vivacidade 
e o frescor de um vinho, e é muito comum encontrar vinhos brancos ácidos com notas de limão, mas acidez e azedume não têm muito a ver. 
 A acidez de um vinho se nota pela saliva que se forma à boca – quanto mais te fazer salivar, mais ácido é. Como base, coisas azedas serão, na maioria das vezes, 
ácidas; mas coisas ácidas, muitas vezes, não são azedas.

SÓ VINHO TINTO TEM TANINO - A maior parte dos taninos estão na casca e nas sementes das uvas, e como os vinhos brancos são fermentados sem a casca da uva (para 
continuarem brancos e por outros motivos mais), acabam não apresentando a sensação adstringente que um vinho tinto passa. 
 Mas como existem taninos nas sementes e engaços, e até dentro da própria uva, então, tenha certeza que um vinho branco que tenha sido fermentando com sementes 
e/ou engaços também terá tanino, e existem rótulos que mostram isso bem fortemente.

VINHO MANCHA - São vários os mitos da mancha – leite mancha, café mancha, molho shoyu mancha… Pois é, infelizmente, vinho realmente mancha. 
	 Pense	na	uva,	ela	mancha	as	mãos,	os	dentes	e	tem	o	poder	de	deixar	um	líquido	roxo,	bem	roxo.	A	“tinta”	de	um	tinto	é	realmente	forte,	utilizada	até	para	pinturas	
na	antiguidade.	É	por	isso	que	ela	penetra	com	força	nas	linhas	de	uma	roupa	ou	tapete.	Mas	fique	calmo,	tem	formas	de	amenizar	esse	acidente.
 Ao derramar vinho tinto no tecido, use vinagre branco na mancha. Retire o excesso do líquido com guardanapo de papel, despeje um pouco de vinagre branco por 
cima novamente, e retire o excesso com o guardanapo, enquanto a mancha some. Em seguida, se puder, lave a peça com água e sabão.
	 Uma	outra	forma	para	ser	mais	efetivo	é	a	seguinte:	faça	uma	solução	com	3	partes	de	vinagre	e	uma	de	água	morna.	Despeje	o	líquido	sobre	o	tecido	e	deixe	agir	
de	10	a	15	minutos.	Depois	disso,	lave	a	sua	roupa	normalmente.
 Há ainda a solução de usar o bicarbonato de sódio, que é famoso por tirar manchas mais facilmente. E com o vinho, não é muito diferente. Basta aplicar o ingrediente 
diretamente na área manchada do tecido, deixar agir por alguns minutos e depois lavar normalmente.

PARA FAZER BOM VINHO, AS UVAS SÃO AMASSADAS COM OS PÉS -	Uma	das	práticas	mais	tradicionais	do	processo	de	vinificação	é	a	pisa	das	uvas.	Apesar	de	ser	um	
costume arcaico, considerado muitas vezes antiquado, a prática ainda existe em algumas vinícolas pequenas, principalmente de Vinho do Porto. 
 Uma vez esmagada, a polpa da uva se separa da casca e caroço, dando origem ao mosto que será fermentado. Os mais tradicionais acreditam que amassar as uvas 
com os pés proporciona melhor qualidade à bebida. Em vinícolas seculares, a pisa só é feita para os melhores rótulos da casa!

O SEDIMENTO QUE SE FORMA NO FUNDO DAS GARRAFAS É CORANTE - Algumas pessoas acreditam que o sedimento que se deposita no fundo da taça é algum tipo 
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de	corante	artificial	agregado	à	bebida	artificialmente.	
	 A	borra,	resíduo,	sedimento	ou	poeira,	é	resultado	da	polimerarização	de	substâncias	encontradas	no	vinho.	Isso	significa	que	micro	partículas	se	juntam,	colam	e	
formam	uma	partícula	maior,	mais	pesada,	que	tende	a	afundar.	Assim	como	quando	um	suco	fica	parado	por	algum	tempo,	o	líquido	separa	do	sólido	e	percebemos	duas	
consistências diferentes no copo.
 A uva possui corantes naturais, contidos na casca. Esses corantes polimerizam e podem formar borra. Vinhos de guarda normalmente possuem borra. Pense que as 
garrafas	ficaram	por	anos	deitadas,	descansando.	
	 Parte	do	processo	de	fabricação	do	vinho	é	sua	filtragem,	no	final	da	fermentação	e	antes	do	engarrafamento.	Alguns	vinhos	com	tendências	mais	“naturebas”,	não	
são	filtrados;	o	que	aumenta	a	incidência	de	borras.
	 Então,	por	mais	que	não	represente	nenhum	tipo	de	problema	ou	falta	de	qualidade,	sabemos	que	a	última	taça	da	garrafa	pode	trazer	essa	“sujeirinha”	que	não	é	
tão agradável de tomar. Para evitar que isso aconteça, sugerimos utilizar o decanter em garrafas com mais de 7 anos de idade e deixar os últimos mililitros para trás.
	 Ao	servir,	evite	chacoalhar	muito	a	garrafa	para	que	esses	sedimentos	fiquem	no	fundo!

A FRANÇA É O MAIOR PRODUTOR DE VINHOS - Na verdade, a França, berço tradicional do vinho, não é nem o país que mais produz nem o que mais consome vinho. 
Ela	fica	em	segundo	lugar	nos	dois	rankings,	mas	os	campeões	são	outros.	A	Itália	é	a	maior	produtora	do	mundo	nos	últimos	anos.	Já	os	Estados	Unidos	são	os	maiores	
consumidores,	quase	12%	do	consumo	mundial	de	vinho	(a	França	responde	por	10,4%)!

REGIÃO QUENTE NÃO FAZ VINHO DE QUALIDADE	-	Dizem	que	uva	precisa	de	frio	para	ficar	boa,	mas	ela	também	precisa	de	sol	para	amadurecer.	Aí,	é	fácil	pensar	na	
Europa e seus países frios, mas iluminados pelo sol. Realmente, são ótimos terroirs, mas o que faz bem mesmo para as vinhas é a amplitude térmica – dias quentes, noites 
frias, eis o ideal. 
 Então, por que é possível fazer vinhos em lugares quentes, secos, desérticos como Washington (Estados Unidos), Barossa Valley (Austrália) ou Vale do São Francisco 
(Brasil)?	São	países	que	fazem	muito	calor	no	verão,	e	um	frio	mínimo	necessário	no	inverno,	mas	o	que	mantém	a	produção	mesmo	são	as	terras	áridas	–	com	solo	pobre	
em nutrientes, mas super fértil, só precisa de uma boa irrigação para dar bons vinhos (claro que muitas vinhas morrem no caminho, mas as que sobrevivem se potencializam).

SÓ NO BRASIL HÁ VINHO DE MESA -	Acha	que	vinho	de	mesa,	ou	esses	de	garrafão	feitos	com	uvas	não	viníferas	(feitas	para	consumo	“em	mesa”,	e	não	para	a	produção	
de	vinhos),	só	existem	no	Brasil?	
	 Apesar	de	feitos	com	uvas	finas,	quase	todos	os	países	têm	suas	versões	mais	simples	de	vinhos	–	“vin	de	pays”,	na	França;	“vino	de	la	tierra”,	na	Espanha;	“landwein”,	
na	Alemanha;	“regional”,	em	Portugal;	“IGT”,	na	Itália;	e	por	aí	vai…

O QUE É UM VINHO NOBRE E O QUE É UM VINHO FINO? Há pouco mais de dois anos tivemos no Brasil uma alteração na normativa do Ministério da Agricultura, 
Pecuária	e	Abastecimentos	(MAPA),	que	modificou	e	incluiu	algumas	complementações	dos	padrões	de	Identidade	e	Qualidade	do	Vinho	e	Derivados	da	Uva	e	do	Vinho.	
Cabe lembrar que a normativa se aplica para vinho e derivados da uva e do vinho comercializados em todo o território nacional, produzidos no Brasil e importados.
	 Antes	de	2018,	os	vinhos	eram	classificados	em	VINHO	FINO,	quando	elaborados	exclusivamente	com	variedades	de	uvas	vitis	viníferas,	como	as	castas	européias	
-	cabernet	sauvignon,	chardonnay,	pinot	noir	,	merlot,	entre	outras	-	e	o	limite	de	álcool	estabelecido	era	de	14%,	o	que	em	algumas	safras	era	necessário	cortar	os	vinhos	
para	reduzir	o	teor	alcoólico	para	ficar	dentro	da	legislação.
	 Foi	assim	que	surgiu	o	VINHO	NOBRE,	uma	categoria	que	comporta	vinhos	de	14,1%	até	16%	de	álcool.	Deve	ser	exclusivamente	elaborado	com	uvas	vitis	viníferas	
e pode ser branco, rosé ou tinto. Também, todo esse álcool do vinho deve ser proveniente dos açúcares da fruta, nessa categoria não é permitido chaptalização, ou seja, 
acrescentar sacarose para fermentar. Também, e bebida nobre pode ser seca, demi-sec ou suave, conforme a quantidade de açúcar do produto.
 O lado positivo é que, apesar de ter demorado, atualizamos a nossa legislação de 1988 e isso ocorreu em uma das melhores safras de uva da história do Brasil. A 
partir de 2018, temos a categoria de vinhos nobres e, já nessa safra, conseguimos ter boa maturação da fruta para atingir esse álcool e, ao mesmo tempo, a fruta ter alta 
concentração	de	polifenóis	como	taninos	para	suportar	todo	esse	teor	de	etanol	e	estar	equilibrado	e	integrado	na	bebida.	Afinal,	o	álcool	se	forma	a	partir	da	fermentação	
e a quantidade dele depende de cada variedade de uva, terroir e safra. Regiões mais quentes, por exemplo, elaboram vinhos mais alcoólicos, mas isso não tem nada a ver 
com a qualidade do produto.

BEBER VINHO FAZ MAL PARA A SAÚDE - Vinho ajuda a circulação sanguínea, isso é fato. Vinho não engorda…bem, depende dos acompanhamentos! 
Tem gente que supervaloriza o fato de beber vinho, quase como se fosse um remédio, e até usa essa desculpa para beber cada vez mais. Na contramão, há quem abomine, 
quase sempre se utilizando da desculpa de o vinho ter mais álcool do que qualquer cerveja. Que a verdade seja dita, vinho é uma bebida alcoólica, e como tal tem seus riscos. 



11VINOTÍCIAS

 Mas também traz muitos benefícios à saúde (quando consumido da maneira e na quantidade correta), principalmente graças ao resveratrol, uma substância presente 
nos	taninos	responsável	por	inúmeras	coisas	boas	no	nosso	organismo	(muitos	a	chamam	de	“whey	protein”	do	coração).	Saúde!!!	Aproveite	para	comentar	se	gostou	ou	
não!!! (baseado em artigos disponíveis na internet e minhas considerações)
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 OS ARTIGOS A SEGUIR SÃO REPRODUÇÕES DAS MATÉRIAS E ARQUIVOS VEICULADOS NOS PRINCIPAIS JORNAIS BRASILEIROS, QUE TRATAM DO TEMA, SENDO 
CITADOS SEM NENHUM VALOR DE JUÍZO, CORREÇÕES, INSERÇÕES OU CENSURA, PROCURANDO DIVULGAR A CULTURA DO VINHO ENTRE AS PESSOAS QUE RECEBEM O 
VINOTÍCIAS

SELEÇÃO DE ARTIGOS

“A ASCENSÃO DOS BIODINÂMICOS” -  JORGE LUCKI
VALOR ECONÔMICO - 27/08/2021

 Princípios que regem essa cultura têm atraído cada vez mais interessados, inclusive Bernard Arnault, da LVMH.
	 No	Concurso	Mundial	de	Sommeliers	realizado	na	Grécia,	em	2004,	uma	das	etapas	a	que	os	candidatos	tinham	de	se	submeter	para	se	qualificar	à	final	constava	
de uma prova prática individual, em uma sala fechada (tive que armar um salseiro para poder acompanhar), simulando um restaurante, onde havia uma mesa com oito 
pessoas	e	era	solicitado	ao	profissional	que	decantasse	um	determinado	vinho	branco	e	o	servisse.
	 Nessa	prova,	como	de	costume,	o	comitê	técnico	do	concurso	inventa	algumas	“pegadinhas”	para	testar	a	habilidade	e	presença	de	espírito	do	profissional	quando	
ele se vê diante de situações embaraçosas, passiveis de acontecer no dia a dia do restaurante. A arapuca não era, desta feita, o pedido de se decantar vinho branco, já que 
é	uma	prática	bastante	aceita	e	até	recomendada	para	alguns	vinhos.	O	“caroço”	da	vez	é	que	os	organizadores	mandaram	“preparar”	um	vinho	bouchonné	(atacado	pelo	
fungo conhecido pela abreviação TCA) e o candidato deveria perceber o problema antes de servi-lo.
 O fato de a rolha ser sintética confundiu a grande maioria dos participantes, já que, em princípio, o defeito ocorre quando se veda a garrafa com cortiça-há, porém, 
casos em que a contaminação se dá na adega, antes do engarrafamento. Alguns nem sabiam e foram mal, e outros, sem o necessário sangue frio nessa hora, se perderam.
 Não bastassem esses percalços, durante o serviço eram propostas questões, como se fossem dúvidas dos clientes do suposto restaurante, entre elas uma envolvendo 
o	emprego	de	sulfato	de	cobre	(a	“calda	bordalesa”,	comentada	na	coluna	da	semana	passada)	em	vinhedos	conduzidos	segundo	os	preceitos	biodinâmicos.	Na	época,	17	
anos atrás, a cultura biodinâmica não estava tão difundida quanto hoje e boa parte dos candidatos, não dominando o assunto, respondeu negativamente.
 Embora a biodinâmica aplicada à vitivinicultura tenha tido início por volta de 1970 e tomado certo impulso na década seguinte com Nicolas Joly, produtor do 
Vale do Loire (vinho Coulée de Serrant) e criador da Renaissance des Appellations, grupo que reúne produtores de vários países, foi somente nos anos 1990 que o 
movimento	se	espalhou	e	seus	conceitos	começaram	a	ficar	mais	conhecidos...	 Leia	a	 reportagem	completa	em:	https://valor.globo.com/eu-e/coluna/jorge-lucki-
vinhos-biodinamicos-em-ascensao.ghtmll

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://valor.globo.com/eu-e/coluna/jorge-lucki-vinhos-biodinamicos-em-ascensao.ghtmll
https://valor.globo.com/eu-e/coluna/jorge-lucki-vinhos-biodinamicos-em-ascensao.ghtmll
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“A TODA-PODEROSA CABERNET SAUVIGNON” - MARCELO COPELLO
BLOG – 28/08/2021

	 ““A	primeira	palavra	pronunciada	por	um	recém-nascido	é,	de	praxe,	“mamãe”.	Para	os	recém-convertidos	ao	culto	de	Baco,	o	primeiro	vocábulo,	na	ponta	da	língua	
é	“Cabernet”!
	 Chamada	de	“rainha	das	uvas”,	a	Cabernet	Sauvignon	(CS)	é	hoje	a	casta	mais	plantada	do	mundo,	com	mais	de	90	mil	hectares	de	vinhedos	espalhados	por	todo	
o	planeta.	A	“uva	internacional”,	a	“corruptora”,	amada	e	odiada,	tornou-se	um	padrão	mundial,	presente	em	praticamente	todos	os	países	produtores	do	planeta:	da	
Inglaterra	à	Alemanha	e	Áustria;	do	Canadá	à	China	e	Japão;	do		Peru	e	Venezuela	ao	Zimbábue;	do	Brasil	à	Turquia,	Marrocos,	Grécia,	Israel	e	Líbano;	da		Moldávia	e	
Hungria à Romênia e Bulgária. Sem falar de França, EUA, Chile, Austrália, Itália, Portugal, Argentina, Espanha, Uruguai, África do Sul, Nova Zelândia...
 Todos estes países produzem seus CS. Por onde passa esta tinta deixa seu indelével toque. Mas como e porque a CS se tornou a mais importante casta do nosso 
tempo?	Qual	sua	origem?	Qual	seu	gosto?	O	que	a	torna	tão	marcante?	Quais	as	melhores	regiões	produtoras?
HISTÓRIA	-	A	CS	só	começou	a	aparecer	com	este	nome	no	final	do	século	XVIII.	Alguns	historiadores	sugerem	que	a	CS	seria	a	“Biturica”,	cepa	mencionada	pelo	romano	
Plínio	o	Velho	(23–79),	em	seus	trabalhos	científicos.	O	nome	foi	inspirado	na	tribo	Bituriges	fundadora	de	Bordeaux.	Existem	produtores	italianos	que	engarrafam	hoje	seus	
CS	chamando-os	de	“Biturica”	e	reivindicando	como	italiana	esta	casta	afrancesada.	
	 Há	especulações	também	de	que	a	CS	seria	a	“Petit	Vidure”	ou	“Bidure”,	uma	antiga	uva	de	Bordeaux,	originada	do	nome	“Vin	Dure”,	pela	dureza	de	seu	caule.
 Independente do nome que possa ter tido no passado, uma coisa está provada: a origem genética da CS. Em 1997 na Universidade da Califórnia em Davis, testes 
de	DNA	foram	conclusivos	ao	afirmar	que	a	CS	é	um	cruzamento	da	Cabernet	Franc	com	a	Sauvignon	Blanc.	O	microscópio	demonstrou	o	que	parece	bem	lógico,	além	do	
nome sugerir sua origem, os aromas de frutas vermelhas da CS lembram a Cabernet Franc e os aromas herbáceos nos remetem facilmente a Sauvignon Blanc. 
O QUE TORNA A CABERNET SAUVIGNON ESPECIAL? A CS é simplesmente a principal casta da principal região produtora de vinhos do mundo: Bordeaux. Embora a CS 
não seja a casta mais plantada em Bordeaux (a Merlot ocupa área maior) e nem Bordeaux seja a maior região do mundo em termos de volume (perde para o Languedoc-
Roussilon),	os	tintos	desta	região	francesa	são	o	modelo	mais	imitado	no	mundo	todo.	Assim	a	CS	expandiu-se	no	mundo	a	partir	dos	anos	70	com,	junto	com	o	“padrão	
Bordeaux”.
 Em uma lista dos maiores tintos do mundo possivelmente a Cabernet será a uva mais presente, seja em misturas ou em mono-varietais.
 Ao contrário de cepas como Pinot Noir e Nebbiolo, que raramente vingam fora de suas regiões principais (respectivamente Borgonha e Piemonte), a CS é uma cepa 
de grande adaptabilidade a diversos climas e terrenos. Todo lugar não frio demais a recebe bem, gerando ótimos vinhos nos mais diversos terroirs e estilos.
 Tem boa resistência a pragas.
 Boa capacidade de envelhecer e ganhar complexidade
 É amiga do viticultor, já que, além de resistir a muitas pragas, tem bom rendimento. Em geral pode render uma boa quantidade de uvas por hectare sem grande perda 
de qualidade.  
	 É	uma	cepa	“casadoira”,	dando-se	bem	em	cortes	com	outras	uvas.
 Em geral proporciona vinhos de força e longevidade.
 Adapta-se bem ao amadurecimento em barricas de carvalho
	 Serve	para	“modernizar”	o	estilo	de	muitos	vinhos	de	castas	autoctonas,	às	vezes	rústicos	e	de	sabor	“exótico”,	que	se	beneficiam	quando	misturadas	a	CS,	ganhando	
um	toque	“internacional”	à	mistura,	além	de	proporcionar	potência	ao	produto	final.	
 Tem caráter marcante. É fácil de ser reconhecida em cortes, seus aromas e sabores se destacam, mesmo quando está em proporção pequena.
 Mantém este caráter marcante onde quer que vá, em vários países e regiões.
 Ao mesmo tempo que é marcante é também versátil – gera desde tintos de grande cor e corpo, passando tintos leves, rosados, espumantes a até brancos. Isto mesmo, 
brancos!	Já	provei	um	blanc	de	noirs	feito	com	Cabernet	Sauvignon.	A	origem?	Israel... Leia a reportagem completa em: http://www.marcelocopello.com/post/conheca-
a-pinot-noir-historia-curiosidades-e-vinhos
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“COMO SE DEFENDER CONTRA GOLPES NA HORA DE COMPRAR VINHOS” - SUZANA BARELLI
ESTADÃO - LE VIN FILOSOFIA – 28/08/2021

	 	Para	um	consumidor	desavisado,	a	oferta	de	um	vinho	de	R$	568	por	R$	306	é	tentadora.	Ainda	mais	quando	a	garrafa	em	questão	–	o	Nicola	Catena	Bonarda	–	é	
comercializado por um marketplace conhecido, o Extra, de propriedade da Via Varejo, empresa dona de marcas como Casa Bahia, Ponto e Bartira.
 Este vinho, no entanto, é mais um caso de golpes que estão inundando o mercado brasileiro de brancos e tintos, seja por plataformas de e-commerce, ou nas listas 
do aplicativo de mensagens WhatsApp. Depois da denúncia, veiculada inicialmente no Didu.com.br; a venda deste vinho foi bloqueada pela plataforma e a assessoria da 
Via	Varejo	informou	que	“está	exigindo	a	documentação	comprobatória	sobre	a	procedência	do	produto”.
 A Mistral, importadora exclusiva dos rótulos da Catena e do El Enemigo no Brasil, informa que o vendedor cadastrado no Extra.com.br não é seu cliente, o que é 
mais	um	indício	de	que	o	vinho	pode	ter	entrado	ilegalmente	no	Brasil.	“A	Catena	está	ciente	do	problema	do	descaminho.	A	vinícola	limita	as	vendas	para	as	províncias	da	
fronteira,	mas	não	tem	como	controlar	no	país	inteiro”,	afirma	Otávio	Lilla,	diretor-executivo	da	Mistral.
 A denúncia levanta a questão de como se proteger de comprar vinhos contrabandeados. Devido a uma questão cambial da Argentina, que faz a diferença entre a 
cotação	do	dólar	oficial	e	do	paralelo,	lá	chamado	de	blue,	ser	quase	o	dobro,	o	descaminho	de	vinho	vem	crescendo	na	fronteira	com	o	Brasil.	Não	há	dados	oficiais,	mas	
são cada vez mais frequentes as notícias de apreensões de caixas e mais caixas de vinho vindas da Argentina, assim como as denúncias de importadoras brasileiras sobre 
garrafas que elas representam por aqui e que entraram ilegalmente no País.
COMO FUGIR DAS FRAUDES	-	A	melhor	maneira	de	o	consumidor	se	proteger	é	exigir	a	nota	fiscal,	física	ou	eletrônica,	conforme	o	canal	de	compra.	“Todo	produto	
comprado	pela	internet	deve	vir	acompanhado	desta	nota	fiscal”,	afirma	Mariana	Castriota,	gerente	sênior	de	marketplace	da	Magazine	Luiza+0,69%.	Ela	conta	que,	com	
a aceleração das compras por canais digitais, a empresa investiu em seus sistemas de controles para evitar a comercialização de produtos contrabandeados.
 Um exemplo é um comunicado que foi enviado a todos que tentam cadastrar no marketplace da Magalu rótulos das argentinas Catena e El Enemigo. Para o vinho 
subir nesta plataforma, a empresa precisa apresentar documentos que comprovem a autorização da comercialização pela Mistral ou a importação do vinho legalmente. 
As duas vinícolas – que tem vários rótulos com altas pontuações dos críticos internacionais – parecem ser as campeãs do descaminho, mas não são as únicas... Leia a 
reportagem completa em: https://paladar.estadao.com.br/noticias/bebida,por-que-apostar-nos-vinhos-do-vale-de-itata,70003812340
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“ZODÍACO DOS VINHOS: SAGITÁRIO”  - MIRIAM AGUIAR
MONITOR MERCANTIL - 27/08/2021

 
 O ‘jupiteriano’ se espalha pelo mundo, cria conexões e deixa seus frutos em vários lugares.
	 Sagitário	é	um	signo	cheio	de	referências	que	ajudam	a	qualificá-lo,	que	em	certos	casos	também	nos	desafia	a	encontrar	mais	precisão	em	suas	definições.	É	um	
signo do elemento Fogo, terceiro do trio antecedido por Áries e Leão, o que já prenuncia bastante energia, mas, enquanto o primeiro se relaciona com a energia vital 
que impulsiona o querer e o segundo com uma energia que irradia e atrai, Sagitário nos fala de uma energia de expansão. Isso de certo modo parece estar relacionado e 
reforçado	por	outros	elementos	que	configuram	a	sua	escritura.
	 O	planeta	regente	de	Sagitário	é	Júpiter,	o	maior	do	sistema	solar	em	diâmetro	e	massa,	sendo	que	esta	é	2,5	vezes	a	massa	de	todos	os	outros	planetas	juntos.	
Isso faz com que não só o Sol o atraia, mas também que o Sol seja atraído por Júpiter, e ambos girem em torno de um ponto gravitacional em comum. O planeta tem uma 
rotação muito rápida e é conhecido pela sua grande mancha vermelha, cujo tamanho é duas vezes o da Terra e é resultante de uma tempestade contínua, com ventos de 
até	650km/h.
 Júpiter, para a mitologia romana, e Zeus, para a grega, é o Rei dos Deuses; Deus dos Raios e Trovões que coloca ordem no mundo, mas que também é meio 
“mulherengo”,	pai	de	outras	divindades,	frutos	de	seus	relacionamentos	com	deusas,	ninfas	e	mortais.	Finalmente,	Sagitário	está	associado	a	Quíron,	um	centauro	(metade	
homem	e	metade	cavalo),	conhecido	pela	inteligência	e	sensatez,	mas	com	um	perfil	às	vezes	irracional,	que	cultiva	a	liberdade	e	a	satisfação	de	seus	instintos	a	qualquer	
preço.	De	tantas	referências,	podemos	ressaltar	que	se	trata	de	um	signo	que	dota	os	seus	regidos	de	muita	energia	e	movimento.	O	“jupiteriano”	se	espalha	pelo	mundo,	
cria conexões e deixa seus frutos em vários lugares. Frequentemente é descrito como o signo dos viajantes, de temperamento curioso e otimista, adaptável a várias 
circunstâncias – uma companhia alegre, um aventureiro.
	 É	hora	do	nosso	personagem	transeunte	trocar	as	intensas	fusões	passionais	escorpianas	pela	emocionante	vida	de	“marinheiro”.	Assim,	os	vinhos	sagitarianos	devem	
ter uma vibração acessível. Essa vibração pode vir de sua cor, seus aromas, sua acidez. No caso dos tintos, mesmo robustos, sua concentração tânica não pode desfavorecer 
sua expansão mundial, sua aceitação em contextos diversos. As cepas sagitarianas são calorosas e acessíveis, adaptáveis a várias regiões e paladares.
 No primeiro decanato, temos um sagitariano menos popular, ainda marcado pela discrição e profundidade escorpiana. A cepa em questão é pouco conhecida 
mundialmente	e	é	oriunda	da	Península	Ibérica	–	vinificada	especialmente	no	Noroeste	da	Espanha,	onde	se	chama	Mencía,	e	na	região	do	Dão,	em	Portugal,	com	o	nome	
de Jaen. É uma cepa que tem tudo para se difundir facilmente, por ter elementos fáceis de agradar o grande público: alta concentração de cor, aromas expressivos de frutas 
vermelhas e pretas, com uma estrutura encorpada e equilibrada pelas frutas, álcool e boa acidez.
 A cepa clássica sagitariana é a Merlot, uma das variedades mais plantadas no mundo, que gera vinhos varietais, mas também é uma das protagonistas do nobre corte 
bordalês, em parceria com a Cabernet Sauvignon. A Merlot possui boa concentração de cor, aromas mais adocicados de frutas pretas, como amora e ameixa, baunilha, 
chocolate e taninos medianos. Quando a proporção de Merlot é maior no corte bordalês, certamente o vinho se apresenta mais macio e pronto para ser bebido mais cedo, 
mesmo que mantendo certa potência e estrutura.
 A sagitariana do terceiro decanato é outra cepa campeã de plantação no mundo. Chardonnay está em quase todos os... Leia a reportagem completa em: https://
monitormercantil.com.br/zodiaco-dos-vinhos-sagitario/
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“VINHO DA NORUEGA, ANDANTE 2020”  - JANCIS ROBINSON
SITE PRÓPRIO - 27/08/2021

 
	 Prova	surpreendente	e	eminentemente	potável	da	mudança	climática.	Substitua	o	vinho	tinto	por	€	10,90,	$	17,99,	£	16,95,	160	coroas	dinamarquesas.
 Os critérios na escolha dos nossos vinhos da semana são que o vinho deve ser:
- interessante,
- bom valor (não necessariamente barato, embora nossas escolhas tendam a ser razoavelmente acessíveis)
- de preferência disponível no varejo nos dois países nos quais um total de cerca de 60% dos nossos visitantes estão baseados, os EUA e o Reino Unido.
	 Hoje	estou	sendo	extremamente	feliz	e	escolhendo	um	vinho	que	é	definitivamente	interessante	(até	mesmo	totalmente	inesperado,	pode-se	dizer),	mas	dificilmente	
está disponível comercialmente. Na verdade, para encontrar uma garrafa, você provavelmente teria que ir a um restaurante na Noruega. Portanto, peço desculpas 
antecipadamente por minha recomendação ser de uso prático para uma proporção tão pequena de nossos visitantes.
	 Mas	quando	entrevistei	Nayan	Gowda	 sobre	 seu	projeto	de	 vinificação	na	Bolívia	 recentemente,	 ele	 recomendou	que	eu	me	 informasse	 sobre	um	engenheiro	
piemontês	que	atualmente	faz	vinho	na	Noruega.	Tendo	aprendido	mais	e	provado	sua	safra	mais	recente,	espero	que	você	fique	tão	fascinado	pela	história	quanto	eu.
 Danilo Costamagna foi para a Noruega em 2002 para estudar engenharia de telecomunicações como parte do programa de intercâmbio educacional Erasmus EU. 
Na universidade, ele conheceu Marte, uma médica e neurocientista, que se tornou sua esposa em 2011, depois que ele se mudou para a Noruega permanentemente em 
2009.	Depois	de	trabalhar	como	engenheiro	do	IKT,	cerca	de	nove	anos	atrás,	ele	decidiu	se	tornar	um	professor	de	jardim	de	infância	enquanto	estudava	vinho	e	vinificação	
em detalhes.
	 De	acordo	com	Gowda,	que	o	ajudou	com	a	safra	2019,	Costamagna	sempre	foi	apaixonado	por	vinhos,	então	deu	início	a	um	projeto	paralelo	de	importação	de	
vinhos do Piemonte. Mas ele se convenceu de que o vinho poderia ser produzido com sucesso na Noruega a partir de variedades híbridas criadas especialmente para climas 
frios, e começou a brincar com uvas de parcelas experimentais e produtores amadores. Seus híbridos favoritos são o Solaris de maturação precoce para brancos e Rondo 
para tintos, cada um destes populares na Suécia, Dinamarca e Holanda. (E um pouco de Rondo também é cultivado no Reino Unido.) Um feliz Costamagna é retratado 
abaixo	por	Anngunn	F	Dårflot.
	 ‘Uma	coisa	que	eu	realmente	gosto	em	Danilo’,	diz	Gowda,	‘é	que	ele	tem	um	cérebro	brilhante.	Ele	é	uma	esponja	de	informação	e	entende	as	diferenças	de	
causalidade	e	correlação	quando	se	trata	de	vinificação	e	viticultura.	E	ele	entende	o	que	significa	“qualidade”.	Ele	é	natural	e	altamente	motivado.	Se	alguém	vai	colocar	
o	vinho	norueguês	no	mapa,	esse	alguém	será	ele.	“Como	uma	reflexão	tardia,	ele	acrescentou:”	Eu	nunca	considerei	os	alces	uma	praga	dos	vinhedos	antes	de	ir	para	a	
Noruega	“.
 Costamagna ganhou o título de Enólogo Norueguês do Ano em 2017, o que o encorajou a fundar uma empresa chamada Norsk Vin, extraindo uvas de muitos desses 
vinhedos.	O	mais	antigo,	em	Asker,	perto	de	Oslo,	foi	plantado	nos	primeiros	anos	deste	século	e	Costamagna	se	beneficiou	enormemente	com	a	experiência	adquirida	lá,	
mas a maioria das outras vinhas com as quais ele trabalha são muito mais jovens. Ele tirou a foto no topo deste artigo, de uma encosta voltada para o sul no vinhedo de 
Lund	com	o	qual	trabalhou	no	verão	passado.	É	perto	do	fiorde	de	Oslo,	conforme	mostrado	abaixo.	A	proximidade	de	fiordes	ajuda	a	moderar	os	extremos	de	temperatura	
e o risco de geada nessas latitudes elevadas... Leia a reportagem completa em: https://www.jancisrobinson.com/articles/norsk-vin-andante-2020-norway
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“O MARKETPLACE QUE BUSCA SER O “MERCADO LIVRE” DOS VINHOS RAROS”  - MARCEL NIWA
NEOFEED - 22/08/2021

 
 O Wine Trader une vendedores e compradores de garrafas raras e de safras especiais. O fundador da plataforma, Paulo de Oliveira, explica ao NeoFeed o modelo e 
as estratégias do marketplace
	 Não	é	fácil	encontrar	vinhos	raros	e	de	safras	excepcionais	para	se	comprar.	Quem	não	é	do	ramo,	dificilmente	tem	acesso	as	melhores	garrafas.	E	quem	se	envereda	
por essa área, como investidor ou colecionador, precisa recorrer a um sommelier, um vendedor amigo ou a grupos de confrarias de vinhos.
 Para tornar a negociação mais fácil, os administradores mineiros Paulo de Oliveira e Anderson Lellis e o empresário do setor automobilístico Breno Arruda criaram, 
em meados de 2020, a Wine Trader, um marketplace que se assemelha ao Mercado Livre, para vender vinhos exclusivos.
	 “Tinha	contato	com	compradores	e	bebedores	de	vinhos	raros	e	senti	que	havia	muita	informalidade”,	diz	Paulo	de	Oliveira,	sócio	da	Wine	Trader,	em	entrevista	ao	
NeoFeed.	“Então,	surgiu	a	ideia	de	criar	este	marketplace	para	formalizar	um	pouco	esta	negociação	e	dar	maior	segurança,	principalmente	ao	comprador.”
	 Para	evitar	falsificações,	a	empresa	diz	que	busca	fazer	uma	curadoria	dos	vendedores	e	a	inspeção	das	garrafas	mais	caras	e	raras.	Essa	abordagem,	no	entanto,	
não garante que todas as garrafas estarão em condições perfeitas, mas, ao menos, minimiza o problema.
 Em nota ao NeoFeed, a Associação Brasileira dos Importadores e Exportadores de Alimentos e Bebidas disse que os marketplaces de vinhos podem agravar o problema 
dos	chamados	“traficantes	de	vinhos”,	vendedores	que	trazem	garrafas	pelas	fronteiras	sem	o	devido	recolhimento	dos	tributos.
	 Sobre	essa	questão,	Oliveira	diz	que	 tem	diversas	etapas	para	verificar	 se	o	que	está	 sendo	anunciado	é	de	 fato	o	que	vai	 ser	entregue	ao	comprador.	 “Até	o	
recebimento	da	garrafa,	os	valores	ficam	retidos	conosco	e	cabe	desistência	do	comprador”,	afirma	o	empreendedor.
	 Hoje,	a	Wine	Trader	 conta	 com	400	garrafas	e	kits	disponíveis	para	 venda	no	marketplace,	 com	 tíquete	médio	de	R$	600.	O	marketplace	 tem	80	vendedores	
cadastrados,	600	compradores	e	a	garrafa	mais	cara	vendida	até	agora	foi	um	Romanée-Conti	La	Tâche	2007,	por	um	valor	próximo	de	R$	40	mil.
 Segundo Oliveira, os vinhos mais vendidos na plataforma são os da Borgonha, uma das principais regiões da França. Hoje, as garrafas mais caras disponíveis na Wine 
Trader	são	um	Romanée-Conti	(DRC)	1997,	por	R$	85	mil,	e	um	Pétrus	2002,	por	R$	27,9	mil.
	 Nesta	entrevista,	Oliveira	explica	a	estratégia	da	Wine	Trader	e	fala	de	como	tenta	assegurar	a	qualidade	dos	vinhos	ofertados	no	marketplace.	Confira	os	principais	
trechos:
- Como surgiu a ideia da Wine Trader? Eu não sou do mercado de vinhos e tinha um marketplace, mas no canal B2B (Clube da Permuta). Há dois anos, vendi esta 
empresa e sabe como é a vida de empreendedor: já queremos partir para um novo negócio. Tinha contato com compradores e bebedores de vinhos raros e senti que havia 
muita informalidade, com contatos por WhatsApp, em que não se sabe a trajetória de cada garrafa ou quem está vendendo. Então, surgiu a ideia de criar este marketplace 
para formalizar um pouco esta negociação e dar maior segurança, principalmente ao comprador desses vinhos, que são caros também.
- Quando a Wine Trader foi lançada?	Estudei	o	projeto	por	quase	um	ano	e	a	Wine	Trader	foi	ao	ar	em	junho	de	2020.	Foi	um	desafio,	pois	em	função	da	pandemia	
não conseguimos visitar alguns vendedores e analisar as adegas. Tivemos que desenvolver um processo de inspeção virtual para as garrafas antigas e ainda consolidamos 
em	nossa	sede	eventuais	vendas	com	este	perfil	para	fazer	uma	inspeção	física	das	garrafas	antes	da	entrega	ao	comprador.
- Quem pode vender e quem pode comprar? Para as duas perguntas, qualquer pessoa. Tanto compradores quanto vendedores podem ser pessoas física ou jurídica, 
que são devidamente cadastradas na plataforma. O princípio é igual ao do Mercado Livre... Leia a reportagem completa em: https://neofeed.com.br/blog/home/o-
marketplace-que-busca-ser-o-mercado-livre-dos-vinhos-raros/

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://neofeed.com.br/blog/home/o-marketplace-que-busca-ser-o-mercado-livre-dos-vinhos-raros/
https://neofeed.com.br/blog/home/o-marketplace-que-busca-ser-o-mercado-livre-dos-vinhos-raros/


18VINOTÍCIAS

“AS MELHORES CAMISETAS DE VINÍCOLA DIZEM MAIS DO QUE VOCÊ IMAGINA”  - LETTIE TEAGUE
THE WALL STREET JOURNAL  - 26/08/2021

 
 Os produtos podem ser como um aperto de mão secreto entre os exigentes bebedores de vinho. E você pode aprender muito sobre uma vinícola com o slogan e a 
contagem de itens que ela seleciona.
 Os bebedores de vinho, eu decidi, são de dois tipos: aqueles que usam camisetas de vinícola e aqueles que não usam. Até agora, sempre pertenci ao segundo grupo.
 Embora eu tenha visitado muitas vinícolas e comprado muito vinho, nunca me senti tentado a comprar mercadorias com a marca da vinícola, também conhecido como 
“mercadoria”.	Mas	depois	de	conversar	com	os	produtores	de	vinho,	passei	a	ver	a	camiseta	da	vinícola	em	particular	como	uma	espécie	de	barômetro.	Um	vinicultor	que	
se	preocupa	com	a	qualidade	e	o	design	das	camisas	provavelmente	abordará	a	vinificação	com	a	mesma	consideração.
 Uma das camisetas que comprei para esta coluna veio de Matthiasson Wines em Napa, Califórnia, cujos vinhos eu admiro há muito tempo e cujo proprietário e 
enólogo,	Steve	Matthiasson,	se	descreve	como	“um	cara	de	camisetas”.
	 A	camiseta	de	sua	vinícola	(US	$	24)	apresenta	simplesmente	uma	tesoura	de	poda	e	o	nome	Matthiasson	-	discreto,	muito	parecido	com	os	vinhos	que	ele	faz.	
Também como os vinhos de Matthiasson, a camiseta é feita de forma ecológica - metade algodão orgânico, metade poliéster reciclado. O Sr. Matthiasson disse mais em um 
e-mail	de	acompanhamento:	“A	maioria	[das	pessoas]	nunca	ouviu	falar	de	Matthiasson	e	não	reconhece	nosso	logotipo	...	mas	se	eles	nos	conhecem,	gostam	de	ver	que	
um	de	nossos	fãs	é	tão	geek	sobre	vinho	como	eles	são.	”
 Debbie Hansen e seu marido enólogo, Leo Hansen, da Leo Steen Wines em Healdsburg, Califórnia, são especializados em produção de pequena produção Chenin 
Blanc	(a	uva	conhecida	como	Steen	na	África	do	Sul).	Eles	também	produzem	uma	camisa	com	um	design	simples	(US	$	30),	principalmente	para	os	membros	do	clube	do	
vinho	e	visitantes	da	sala	de	degustação.	“Fazemos	apenas	50-75	camisetas	por	ano”,	disse	a	Sra.	Hansen.	Mas	o	slogan	da	camisa,	“Beba	Chenin”,	é	notado;	chamou	minha	
atenção no Instagram... Leia a reportagem completa em: https://www.wsj.com/articles/the-best-winery-t-shirts-say-more-than-you-might-think-11629920135

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://www.wsj.com/articles/the-best-winery-t-shirts-say-more-than-you-might-think-11629920135
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VAMOS A MONTANHA 2021 – FÓRUM ENOLÓGICO - 11 A 14 
NOV 2021
	 O	“Vamos	à	Montanha”	é	um	evento	anual	que	reúne	os	participantes	do	Fórum	Enológico,	a	
lista de discussão sobre vinho criada em 1997 pelo site Academia do Vinho (www.academiadovinho.
com.br	)	e	fundada	por	dois	destacados	enófilos	de	Belo	Horizonte:	Júlio	Anselmo	de	Souza	Neto	
(Membro	de	vários	Comitês	Organizadores)	e	Carlos	Arruda,	ambas	figuras	bem	reconhecidas	
no mundo do vinho brasileiro, cujo site, pela sua estrutura, conteúdo e riqueza de informação 
sobre vinho, tornou-se o mais completo e rico da época, ganhando um prêmio do IBEST como o 
melhor site neste segmento.
Como Funciona	-	O	Encontro	não	tem	fins	lucrativos	e	todos	os	apoios	e	patrocínios	materiais	ou	
financeiros	são	revertidos	em	melhores	condições	de	preço	da	Taxa	de	Inscrição	aos	participantes,	
possibilitando a integração de um maior número de interessados. Trata-se, portanto, de uma 
reunião	 de	 amigos	 enófilos,	 sejam	 participantes	 ativos	 do	 Fórum	 ou	 não,	 que	 lhes	 propicia	
adquirir novos conhecimentos enológicos e estreitar amizades nascidas e mantidas em torno do 
vinho.
	 Graças	ao	entusiasmo	dos	participantes	pelo	conhecimento	do	vinho,	o	Encontro	tem	sido	
sempre marcado por uma programação de alto nível, com degustações, palestras e debates. 
Apesar da relevância e alta qualidade dos temas técnicos de sua programação, o evento sempre 
se pautou na amizade e confraternização em torno do vinho e é marcado por dois momentos de 
congraçamento:	a	Noite	de	Confraternização	–	Jantar	TSV	“Traga	Seu	Vinho”,	na	sexta-feira,	no	
qual cada participante leva o vinho favorito da sua adega, apresenta este vinho e oferece aos 
colegas;	e	o	belo	Jantar	de	Gala	(de	Encerramento),	no	Sábado	à	noite.	Estas	duas	atividades,	

sempre	incluídas	na	Taxa	de	Inscrição	do	Evento,	assim	como	o	Coquetel	de	Boas-Vindas.	Com	o	passar	do	tempo	o	evento	foi	“esticando”	e	hoje	já	ficou	
relativamente	estabelecida	a	organização	de	um	Pré-VAM	(um	“esquenta”	para	o	evento	principal).
	 O	VAM	vai	visitar	o	Planalto	Catarinense	e	suas	vinícolas,	novamente	organizado	por	Alberto	Cury.	A	programação	principal	acontecerá	de	11	a	14	de	
novembro, mas como já virou tradição, o VAM será precedido de um Pré-VAM nos dias 10 e 11 de Novembro em Florianópolis e haverá um roteiro adicional 
após	o	evento,	o	Pós-VAM,	de	14	a	22	de	Novembro	pelos	Planaltos	de	Santa	Catarina	e	Paraná	e	suas	vinícolas.
 Roteiro Final e Valores em construção. 

INFOS & RESERVAS: Na ZENITHE TRAVELCLUB Consultoria e Operadora de Experiências EnoGastronômicas | Belo Horizonte | Tel: (31)	3225-7773	-	
(31)	99834-2261	(German)	| Contato: german@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

ILUMINANDO O INÍCIO DO ANO LETIVO
	 As	luxuosas	adegas	abrigam	fileiras	de	lendários	musignys	românicos,	richebourgs,	congelados	e	hieráticos,	colocados	atrás	de	uma	janela	como	relíquias.	
E aí, dizemos a nós próprios que parte da magia do vinho desapareceu com a mercantilização da época. 
	 “Os	vinhos	que	amamos	e	admiramos	há	muito	tempo	ficaram	muito	caros!	“Não	passa	um	dia	sem	que	ressoe	uma	reclamação	na	redação,	às	vezes	o	
grito	de	raiva	de	um	leitor	oprimido	pela	alta	contínua	dos	preços	das	garrafas	finas.	
 Último testemunho até à data, Bernard Humbeeck leva a caneta da boa cidade de Bruxelas. Sommelier treinado que virou professor, conhecedor, o Sr. 
Humbeeck	descreve	em	um	estilo	tão	conciso	quanto	preciso	esse	universo	vitivinícola	venceu,	“infestado”,	insiste,	pelo	que	chama	de	clivagem	social,	a	mesma	
denunciada. Um quarto de século atrás por Jacques Chirac.
	 É	verdade	que	se	impressiona	ao	visitar	algumas	dessas	adegas	luxuosas	que	florescem	em	Paris	e	nas	grandes	metrópoles.	Em	prateleiras	que	lembram	
catafalques,	sob	uma	luz	fria	e	moderada,	verticais	de	Bordeaux	Premiers	Crus	Classés	são	alinhados	em	mais	de	vinte	safras,	vinhos	vendidos	entre	400	e	até	
2.000	euros	por	garrafa.	Vinhos	de	prestígio	que	compramos	por	150	francos	no	início	dos	anos	90.	Menos	de	25	dos	nossos	euros	hoje!
	 Bordeaux	não	é	o	único	vinhedo	em	questão.	Os	mesmos	lugares	também	abrigam	fileiras	de	lendários	Musignys	românicos,	richebourgs,	congelados	e	
hieráticos, colocados atrás de uma janela como relíquias, seus pescoços presos por uma pulseira de metal anti-roubo. E aí, é verdade, dizemos a nós próprios 
que parte da magia do vinho desapareceu com a mercantilização da época.
	 A	RVF	está,	portanto,	particularmente	orgulhosa	de	continuar	a	fazer	seu	trabalho	desde	1927:	identificar	garrafas	pequenas	e	também	grandes	poupadas	
por	essa	especulação	histérica.	Gemas	não	tão	raras	que	proporcionam	prazer	enquanto	permanecem	sob	o	radar	dos	negócios.	“Continue	a	acender	aquelas	
centelhas	 de	 decência	 e	 humildade”,	 diz	 Bernard	Humbeeck.	 Prezado	 Sr.	Humbeeck,	 fique	 tranquilo:	 a	 equipe	 editorial	 e	 o	 comitê	 de	 degustação	 estão	
comprometidos com isso ao longo do ano... Leia mais em: https://www.larvf.com/eclairer-la-rentree,4763193.asp (Fonte – Revue du Vin de France - Denis 
Saverot	-	24/08/2021)

EM BORDEAUX, CHATEAU LAFON-ROCHET DEIXA DE SER ORGÂNICO: POLUENTE DEMAIS
 No Château Lafon-Rochet, Basile Tesseron quer inventar um método alternativo ao orgânico e convencional. Dez anos depois de se lançar na agricultura 
orgânica, Basile Tesseron está retrocedendo: aos seus olhos, o cobre nos solos faz mais mal do que bem.
	 “Estamos	parando	a	direção	orgânica	em	Lafon-Rochet.	Tomei	a	decisão	em	fevereiro	deste	ano.”	Basile	Tesseron,	à	frente	da	propriedade	Saint-Estèphe	
desde	2007,	está	fazendo	uma	virada	de	180	graus	para	os	41	hectares	da	propriedade	da	família.
	 “Orgânico	não	é	sustentável	em	Bordeaux	hoje:	os	tratamentos	com	cobre	deixam	resíduos	no	solo	que	não	desaparecem,	a	multiplicação	das	passagens	
leva ao consumo excessivo de combustível para veículos que também se desgastam muito mais rapidamente. 
 Devemos levar em conta todos os elementos e encontrar outras soluções: aceitar os fungos que lutamos hoje e uma certa taxa de perda da safra. É o 
preço	a	pagar	para	deixar	um	mundo	viável	para	nossos	filhos”...	 Leia	mais	em:	https://www.larvf.com/vin-bordeaux-lafont-rochet-bio-biologique-
arret-pollution-conventionnel-viticulture-cuivre,4602076.asp (Fonte – Revue du Vin de France – Béatrice).

TRANSPORTE DE VINHOS E CHAMPANHES EM AVIÃO: COM MODERAÇÃO
	 Posso	transportar	o	meu	vinho	no	porão	ou	na	cabine?	Um	passageiro	asiático	comprou	quase	50.000	euros	em	vinho	com	isenção	de	impostos	no	
aeroporto	Roissy-Charles	de	Gaulle,	em	Paris.	Ao	contrário	deste	homem,	muitas	pessoas	relutam	em	transportar	vinho	de	avião.	Medo	de	quebra,	alteração	
do paladar, envelhecimento acelerado ...

VINHO E CULTURA

https://www.larvf.com/eclairer-la-rentree,4763193.asp
https://www.larvf.com/vin-bordeaux-lafont-rochet-bio-biologique-arret-pollution-conventionnel-viticulture-cuivre,4602076.asp
https://www.larvf.com/vin-bordeaux-lafont-rochet-bio-biologique-arret-pollution-conventionnel-viticulture-cuivre,4602076.asp
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 Existem duas maneiras de um indivíduo transportar vinho de avião. Na cabine ou no porão. Apenas garrafas compradas no free duty (nos aeroportos, 
após o controle de bagagem e antes do embarque) podem viajar na cabine.
NA CABINE? POR QUE NÃO	 -	Na	cabine,	 “o	vinho	não	 teme	absolutamente	nada”,	 segundo	Pierre	Casamayor,	ex-professor	do	centro	de	enologia	de	
Toulouse.	Comentários	qualificados	por	Bernard	Vaury,	chefe	de	“supervisão	regulatória	e	segurança	de	solo”	da	Air	France.	Para	ele,	“mesmo	na	cabine,	o	
vinho	inevitavelmente	sofre	um	choque	devido	à	pressão”.
 Além disso, na cabine, não há compartimento especial para o transporte de garrafas. Estes são armazenados, como qualquer outra peça de bagagem, 
nos armários acima das poltronas. Apenas um limite, o peso total da bagagem não deve exceder 12 kg por passageiro.
EM SEGURANÇA? TENHA CUIDADO COM A EMBALAGEM - Para quem leva vinho no porão, os riscos são maiores. Em primeiro lugar, cabe aos indivíduos 
“embalar	suas	garrafas	corretamente”,	explica	Bernard	Vaury.	“Em	plástico	bolha	ou	garrafa	de	plástico”,	são	duas	formas	seguras	de	transportar	o	vinho	
segundo	Pierre	Casamayor.	Caso	contrário,	o	risco	de	quebra	é	alto.	Também	aqui	o	peso	é	limitado:	23	kg	na	classe	econômica,	32	kg	na	classe	executiva	ou	
primeira classe.
	 Em	termos	de	temperatura,	o	porão	é	mais	adequado	do	que	a	cabine,	pois	está	entre	10	e	15	graus.	Mas	no	avião,	“não	é	tanto	a	ruptura	térmica	mas	a	
pressão	que	pode	prejudicar	o	vinho”,	insiste	Bernard	Vaury.	Nesse	ponto,	os	dois	especialistas	concordam.	Pierre	Casamayor	vai	ainda	mais	longe:	“se	o	porão	
não	estiver	pressurizado,	o	plug	pode	estourar!	Esse	é	um	fator	que	varia	conforme	o	modelo	da	aeronave”.	Melhor	perguntar	de	antemão.
SEM ALTERAÇÃO DE SABOR	-	Para	Pierre	Casamayor,	o	avião	não	causa	“efeitos	perceptíveis”	no	sabor	do	vinho.	De	fato,	“quer	o	vinho	viaje	na	cabina	ou	
no	porão,	o	choque,	mesmo	ligeiro,	existe”,	conclui	Bernard	Vaury.	
	 Para	isso,	Antoine	Gerbelle,	ex-membro	da	comissão	de	degustação	de	La	RVF,	aconselha	“deixar	o	vinho	repousar	cerca	de	um	mês	após	a	viagem.	
Principalmente os brancos, que são naturalmente mais frágeis e portanto, mais sensíveis ao choque que um viagem de avião representa. 
	 O	provador	acrescenta	que	“a	oxidação	do	vinho	depende	sobretudo	das	condições	de	chegada	das	garrafas	ao	destino,	da	diferença	de	temperatura	
entre	o	país	de	partida	e	o	de	chegada”.	No	contexto	de	uma	viagem	privada,	portanto,	cabe	ao	indivíduo	tomar	as	medidas	necessárias...	Leia	mais	em:	
https://www.larvf.com/,vin-avion-air-france-cabine-soute-gout-du-vin-bouchon-vin-blanc-bagage,10341,4025041.asp (Fonte – Revue du Vin de 
France – Agathe Petit).

https://www.larvf.com/,vin-avion-air-france-cabine-soute-gout-du-vin-bouchon-vin-blanc-bagage,10341,4025041.asp
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