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3vinotíciasAGENDA:
DEGUSTAçõES E EVENTOS

RIO DE jANEIRO SãO PAULO

SBAV-SP
DEGUSTAçãO DE VINHOS COM 
ADOLFO LONA

23/10/2018 - 20:00

no próximo dia 23 de outubro, a 
sbav-sP receberá o enólogo argentino 
adolfo Lona, proprietário da vinícola 
que leva seu nome, para uma 
degustação exclusiva para os amigos 
do vinho. Lona veio para o Brasil em 
1973 e em pouco tempo tornou-se 
referência no mundo da vitivinicultura 
nacional, principalmente no universo 
dos espumantes. desde 2006, o 
enólogo elabora seus próprios rótulos 
pelo método tradicional em sua adega 
na cidade de Garibaldi, no Rio Grande 
do sul.

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

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

06, 13 E 27 DE NOVEMBRO - 19:30

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

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

ABS-RIO-FLAMENGO
VINHOS RIO SOL 

24/10/2018 - 19:30

ABS-RIO-BARRA
VINHOS RIO SOL 

25/10/2018 - 19:30

a Vitivinícola santa Maria promoverá 
degustação de seus vinhos Rio sol 
no próximo dia 24, no Flamengo. 
apresentação de Ricardo Henriques.

Valor Individual: R$148,00 (sócio)  
R$193,00 (não sócio). 
Inscrição: (21)2285-0497|(21)2265-
2157 e abs@abs-rio.com.br

ABS-SP
RIESLING, UMA CASTA À PARTE

24/10/2018 - 20:00

Como parte da semana Riesling, que 
realizará de 22 a 27 de outubro, nossa 
parceira, a importadora Vind´aMe, 
promoverá junto com a aBs-sP, na 
próxima quarta-feira, dia 24, uma 
degustação focada exclusivamente em 
vinhos dessa casta. Para falar sobre 
a Riesling, melhor dar a palavra a 
Hugh Johnson, grande apreciador dos 
vinhos dessa casta e um dos maiores 
especialistas na mesma. sobre a 
Riesling, diz ele (em tradução livre) na 
edição 2018 de seu conhecido Pocket 
Wine Book: “a maior e mais versátil 
uva branca, diametralmente oposta 
em estilo à Chardonnay...oferece uma 
gama que vai do cortante ao voluptuoso, 
sempre perfumada...Ótima em todos 
os estilos na alemanha...”. sorte 
nossa, que teremos oportunidade de 
degustar cinco exemplares de Riesling, 
de diferentes estilos e regiões, mas 
todos da alemanha, que, como lembra 
Mr. Johnson, entrega os melhores 
vinhos dessa casta produzidos no 
mundo. essa apresentação, que desde 
já pode ser considerada imperdível, 
será conduzida por Rodrigo Barradas 
Krammes.

Valor Individual: R$50,00 
(associados) e R$40,00 (associados 
participantes)
Inscrição: (11)3814-7853| abs-sp@
abs-sp.com.br

SBAV-SP
WORkSHOP SOBRE VINHOS 
DEGUSTAçãO E CONCEITOS 
BáSICOS - CURSO RáPIDO E 
PRáTICO PARA qUEM qUER SABER 
MAIS SOBRE VINHOS.

29/10/2018 - 20:00

a sbav-sp tem um curso básico 
intensivo de introdução ao mundo do 
vinho, com apenas um dia de aula, o 
workshop sobre vinhos – degustação 
e conceitos básicos. nesses encontros 
são abordados temas como história da 
bebida, os tipos de vinho e vinificação, 
principais países produtores e suas 
regiões, técnicas de degustação, 
compra com base nas indicações 
do rótulo, serviço, tipos de taça e 
harmonização com comida. o curso 
tem por objetivo unir a degustação 
prática à teoria, de forma simples, 
clara e objetiva. afinal, aprender 
degustando é muito mais prazeroso 
e efetivo. a aula terá a duração de 3 
horas, com degustação de 7 vinhos 
(sendo 1 espumante, 2 brancos e 4 
tintos). Vagas limitadas, informe-se e 
não fique fora desta. 

Valor Individual: R$200,00
Inscrição: (11)3814-7905| vinho@
sbav-sp.com.br
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BELO HORIzONTE

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

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

- Save the Date -
25/10/2018 - 20:00

vinotícias
O MUNDO DO VINHO EM SUAS MÃOS
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BELO HORIzONTE
CURSO DE INFORMAçãO BáSICA DE VINHOS

08 E 22 DE NOVEMBRO - 20:00

 Uma verdadeira viagem enogastronômica e histórica, conduzida pelos aromas e sabores 
do vinho, onde o roteiro tem início e não tem ponto para terminar! descomplicando o tema, 
o curso desenvolve os sentidos para a degustação com mais propriedade das características 
do vinho. duas aulas sobre a história do vinho, os principais países produtores e as uvas mais 
emblemáticas. aprenda a degustar corretamente o vinho, descrevê-lo, armazená-lo, escolher 
a taça correta e a interpretar rótulos de forma simples e descomplicada. no Curso Básico 
de informações de Vinhos você fará um passeio pelos países produtores mais importantes, 
as características de cada variedade de uva, tipos de taças, as rolhas, temperatura ideal de 
armazenamento e consumo, decifrando os diferentes rótulos, introdução à harmonização.
Assuntos desenvolvidos: 
História do Vinho, Principais Castas Viníferas e Uvas, o Vinho e sua elaboração, Tipos de Vinhos 
(brancos, tintos, rosés, espumantes e fortificados). o enólogo, o sommelier e o enófilo. análise 
sensorial do Vinho: avaliação Visual, avaliação olfativa, avaliação Gustativa, avaliação Global. 
Técnicas e Tipos de degustações. Guarda e serviço do Vinho. acessórios do Vinho. Formação 
de adegas. Harmonizações de Vinho e Comida. Principais Regiões Produtoras. degustações 
orientadas. Críticos, Guias, Revistas de Vinhos e notas de Críticos. Ficha de avaliação

SOMENTE 10 VAGAS. Reservas pelo Tels.: 98839-3341 (Márcio oliveira).
Valor Individual: R$ 440,00 (pode ser pago de 2 vezes)
Local: Rua expedicionário alício, n.º 479 – Bairro Mangabeiras 

o Participante do Curso recebe a apostila “aBC da deGUsTação de VinHos” e degusta no 
mínimo 14 vinhos diferentes (mínimo de 7 rótulos a cada Encontro).

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

vinotícias
O MUNDO DO VINHO EM SUAS MÃOS
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BELO HORIzONTE

DEGUSTAçãO PREM1UM WINES

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

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

Informações: (31) 3282-1588 com Yasmina, (31) 99122-6170 com norah ou (31) 
99112-7512 com Pollyana. 

VAGAS LIMITADAS A 10 PARTICIPANTES.

- Save the Date -
24/10/2018 - 20:00
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BELO HORIzONTE

CONVIVIUM TOSCANINI
26/10/2018 - 20:00

nada melhor do que realizar mais um dos nossos encontros de 2018, com novos e 
antigos amigos e compartilhar uma taça de vinho e uma boa conversa no Convivium 
Toscanini, com um buffet preparado especialmente para o evento!
Entradas: - Mesa de pães e antepastos – Buffet i Bolinho de Bacalhau – Volante i Barquete 
de salmão
Buffet: - alligot i Filé Grelhado i salada de Folhas i Frango Grelhado ao Molho de 
Laranja.
Sobremesa: -Mousse de Castella – Buffet i Creme de abacaxi – Buffet.

Local: TOSCANINI – Rua arturo Toscanini, n.º 61 – santo antônio.

VALOR: R$100,00 (taxa de serviço inclusa)

Inscrições com Marcio Oliveira – WhatsApp: 98839-3341 ou pelo Email: 
molivierbh@gmail.

TRAGA SEU VINHO COM O TEMA DE “CELEBRANDO A PRIMAVERA COM VINHOS” 
PARA COMPARTILHAR COM OS AMIGOS. – 1 GF POR PARTICIPANTE. SUGESTãO 
DO VALOR MíNIMO DO VINHO: R$ 70,00.
IMPORTANTE: ESTE EVENTO SERá REALIzADO SE HOUVEREM PELO MENOS 20 
INSCRIçõES. PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO OU CARTãO DE DÉBITO.
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jOSEPH DROUHIN DOMAINE DES HOSPICES BELLEVILLE BROUILLY 2014 – CRU DE 
BEAUjOLAIS – FRANçA

 a área de viticultura de Brouilly abrange seis comunas (menor divisão territorial francesa) em torno do Mont Brouilly, 
um vulcão extinto. a colina recebeu esse nome em homenagem ao tenente romano Brulius, que plantou videiras há mais de 
2.000 anos. as uvas vêm de parcelas da propriedade do Hospices de Belleville (um hospital de caridade). Belleville é uma 
cidade no rio Rhône, ao norte de Lyon. atualmente, Veronique drouhin é a enóloga líder da Vinícola de Joseph drouhin. 
seu avô era administrador de hospitais no leste da França, portanto, conectado aos 35 hectares de vinhedos de onde vem 
este vinho. este é o mais meridional dos vinhos Beaujolais. seus solos de granito rosa, argila pedregosa e pedras azuis 
produzem vinhos frutados, com notas minerais e taninos macios. É comum ser consumido ainda jovem, mas envelhece 
bem.

Notas de Degustação: Cor rubi profunda; com aromas de amora, cereja vermelha, com toque floral. no paladar aparece 
a framboesa, cereja, groselha, ameixa, com especiarias leves. Um vinho seco com corpo médio; frutado, com taninos 
macios e boa acidez. Brouilly é o premier cru entre os 10 crus Beaujolais (também é a maior região) e seus vinhos são muito 
mais ricos em aromas e paladares.

Guarda: Já pode ser bebido, mas pode evoluir muito bem pelos próximos 4 anos. 

Notas de Harmonização: combinam muito bem com vitelo, guisados, aves e cordeiro. Podem acompanhar alguns peixes, como um salmão grelhado, um 
magret de pato com molho de frutas vermelhas e até um bom e suculento hambúrguer.

Temperatura de Serviço: 15 a 16ºC.

Onde comprar: em BH: MISTRAL - Rua Cláudio Manoel, 723 - savassi. Tel.: (31) 3115-2100.

 alguns leitores do VinoTÍCias solicitaram que eu sugerisse um vinho por semana, anotando notas de degustação e onde comprar. Vão ai mais vinhos 
para encher as taças. a lista de 2015 contemplou 260 rótulos diferentes e a de 2016 alcançou 156 vinhos. Em 2017 degustamos 786 vinhos em degustações 
com Confrarias, e listamos mais de 180 rótulos sugeridos como vinhos da semana! os vinhos geralmente são provados em degustações promovidas 
semanalmente, sendo a grande maioria delas realizadas às cegas.

VINHO DA SEMANA
POR MáRCIO OLIVEIRA

www.premiumwines.com.br/
mistral.com.br
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jOSEPH DROUHIN MOULIN-A-VENT 2013 – CRU DE BEAUjOLAIS - FRANçA

 o mais prestigiado cru de Beaujolais, cujo nome vem de um Moinho construído há mais de 300 anos. os romanos 
já cultivavam vinhas nesta região. estruturado, complexo, mais encorpado, cores densas e fruta madura. Batizado por um 
moinho do século XV, a região produz uma bebida de cor rubi escuro, bom corpo com aromas de íris, de rosa murcha, de 
especiarias e de frutas maduras. Tem grande potencial de envelhecimento e pode se aproximar das características do Pinot 
noir da Borgonha. o solo é granito rosa com manganês, perfeito para vinhos de distinção. 
 o estilo de Joseph drouhin é uma aliança entre equilíbrio e harmonia. adotando uma abordagem biológica e 
biodinâmica, utiliza apenas os produtos orgânicos em suas vinhas e em todos os procedimentos desde o início do cultivo, 
mostrando grande respeito pelo solo, pela videira e, de uma maneira global, pelo meio ambiente.

Notas de Degustação: Cor granada escura, profunda; com aromas intensos e elegantes de ameixa, rosas, floral e nota 
de alcaçuz. no paladar mostra bela estrutura, com textura aveludada. Longo em boca, elegante e complexo. o Cru de 
Beaujolais mais próximo em estilo das Borgonhas da Côte d´or. o estilo combina equilíbrio, harmonia e caráter.

Guarda: Já pode ser bebido, mas pode evoluir muito bem pelos próximos 5 anos. os Crus de Beaujolais Moulin-a-Vent 
podem envelhecer por 30 anos em grandes safras.

Notas de Harmonização: combinam muito bem com vitelo, guisados, aves e cordeiro. Melhor servido com Boeuf bourguignon, ou faisão assado. Merece ser 
decantado antes de servir.

Temperatura de Serviço: 15 a 16ºC.

Onde comprar: em BH: MISTRAL - Rua Cláudio Manoel, 723 - savassi. Tel.: (31) 3115-2100.

www.premiumwines.com.br/
mistral.com.br
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 Comemorar semanas dedicadas a uma Casta, estilo de Vinho, ou um dia especial para uma Casta tem sido uma bela estratégia de marketing para vender 
vinhos.
 Recentemente, no dia 19 de outubro celebramos o “dia do Champagne”, na semana anterior comemoramos a “semana do Jerez”, e pela primeira vez 
vamos comemorar a semana da Riesling que a VindaMe, importadora paulista, promove entre os dias 22 e 27 de outubro.
 em são Paulo, durante esse período, a rainha das uvas brancas vai ser protagonista de jantares harmonizados em restaurantes estrelados, degustações 
dirigidas e até uma grande degustação que vai reunir cerca de 50 rótulos diferentes.
 a Riesling é uma casta branca eclética. Produz desde extraordinários vinhos secos, semi-doces até os extremamente doces. Pode ser atacada pelo fungo 
“Botrytis cinerea” ou ser colhida congelada (para a produção do eiswein), e em ambos os casos, origina deliciosos vinhos de sobremesa.
 Fácil de cultivar, a casta apresenta cachos médios, bagos pequenos e delicados, com coloração verde amarelada que num primeiro momento lembra 
ervilhas. Possui maturação longa, amadurece mais tarde. normalmente se apresenta com alta acidez, açúcar reduzido e algum amargor. seus melhores vinhos 
são varietais e não costumam passar por madeira. os melhores solos para seu cultivo são rochosos/pedregosos, calcários e graníticos.
 Podemos dizer que os aromas e sabores da Riesling são únicos. os aromas primários mais comuns são os de frutas brancas (maçã verde, pêra, pêssego 
e damasco), floral (flores brancas e amarelas, pétala de rosas), petroláceos (petróleo, querosene, diesel, borracha), minerais (fósforo, pólvora, ferro, alumínio).
 na boca, a principal característica é a acidez destacada com uma textura envolvente, álcool equilibrado em corpo médio para encorpado. os aromas de 
boca dependem muito do estilo do vinho (seco, semi-doce, doce, espumante). Mas podemos encontrar sabores de grama cortada, mel, manteiga, petroláceos, 
minerais, tangerina, melão e flores.
 a Riesling é uma das melhores uvas brancas do mundo, de origem franco-alemã, uma vez que é natural do Vale do Reno e alsácia, região hoje francesa, 
mas que por várias décadas esteve sob dominação destes dois povos. assim sendo, não é à toa, que grande parte dos produtores tem sobrenome de origem 
germânica: Trimbach, Hugel, deiss, Zind-Humbrecht, entre outros.
 sua expressão máxima acontece na alemanha e na região francesa da alsácia. Fora da europa, a austrália é a sua melhor amostra, mas também há bons 
exemplares no Chile e na nova Zelândia. É importante não confundir com o que alguns produtores chamam de “Riesling itálico”, variedade muito cultivada no 
sul do Brasil, que é muito diferente da Riesling original ou Riesling Renana, sendo menos intensa e de perfil leve e cítrico. Possui também a espécie Vitis Riesling 
Rosae, mais chamada de Uva Rosada, usada na produção de vinhos rosé.
 os melhores Rieslings, por sua alta acidez, são longevos, podendo ser guardados por décadas. a casta é muito versátil à mesa, acompanhando pratos 
alemães, com carne de porco, peixes e ficam muito bem também pratos da culinária asiática, como a Tailandesa. além disso os Riesling secos são ótimos para 
acompanhar o fondue de queijo. os Rieslings doces ficam maravilhosos com o foie gras e com queijos fortes como o Gorgonzola, e vão muito bem com as 
sobremesas regionais como o apfelstrudel.
 a casta adapta-se muito bem aos climas mais frios, como da alsácia e alemanha, passando pela suíça e Áustria, até o calor sufocante da austrália (mas os 
melhores rótulos vem dos vales frios). Possui excelente capacidade de manter suas características varietais ao mesmo tempo em que reflete as particularidades 
de cada terroir. na alemanha é a principal casta, onde podemos encontrar mais de 60 variações clonais.
 durante as últimas décadas esta casta sofreu injusta discriminação devido aos erros de marketing cometidos pelos alemães na época dos vinhos da “garrafa 
azul”. Chegou a ser considerada por muitos como uma casta de segunda categoria. Com o tempo recuperou-se plenamente e vários críticos a consideram, como 
a melhor casta branca para produção de vinhos. 
 aproveite a semana da Riesling e prove seus vinhos! Você pode se surpreender! saúde !!! (material escrito baseado em visita à região e vários artigos da 
internet).

UMA SEMANA PARA CELEBRAR A RIESLING
POR MáRCIO OLIVEIRA

ARTIGO



11vinotícias

 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

“OS SUTIS AROMAS DA PRIMAVERA” - POR jORGE LUCkI
VALOR ECONÔMICO - 19/10/2018

 saber tirar proveito da riqueza de estímulos que um bom vinho provoca aumenta a sensação de prazer que ele pode oferecer. Para tanto, vale deter-se 
por alguns instantes na sutileza dos aromas que se concentram no copo, mesmo que muitas vezes não consigamos distingui-los de imediato.
 ao fazê-lo, sem excessos ou pedantismos, não há risco de ser enquadrado na desprezável categoria dos “enochatos”. estes gostam de exagerar nos 
trejeitos.
 Ficar rodando a taça em intermináveis e acelerados movimentos circulares é um deles. são os que se poderia chamar de adeptos da centrifugação do 
vinho, que acreditam que aromas exóticos vão sair voado dali. isso lhes dá, em continuidade, margem a assumir ar de pensadores enigmáticos e, com os olhos 
bem fechados, darem a impressão que vão caçar buquês no escuro. É bem provável que, logo depois, levantando as pálpebras, mas mantendo o ar pensativo, 
afirmem ter identificado framboesa, ainda que o vinho seja branco (vale dizer que vinho branco tem aromas de frutas brancas e os tintos é que têm vermelhas).
 Ter bom faro é mera questão de treino e de algum tempo para formar memória olfativa. o intuito, também, não é tentar encontrar “pelo de raposa 
molhada”. os aromas do vinho fornecem informações importantes que nos ajudam a entender o que bebemos e a desfrutar melhor do que sentimos. É, na 
verdade, através deles que conseguimos identificar as uvas que compuseram determinado vinho, uma vez que cada casta tem características aromáticas bem 
definidas (assim como gustativas, o que, a rigor, nos leva a preferir um grupo de vinhos em detrimento de outros). Cabe ressaltar que os aromas do vinho se 
referem a substâncias formadas naturalmente (!) durante sua elaboração, não tendo nenhuma relação com fatores externos ao vinhedo ou ao processo.
 diante da gama de odores possíveis de serem encontrados nos vinhos, facilita bastante, num primeiro momento, agrupá-los em torno de grandes famílias, 
que têm elementos comuns entre si. assim, há a família das frutas, como também existe a das especiarias, dos vegetais, aquelas dos aromas que lembram 
animais, caso do couro ou do defumado, ou ainda, em alusão à atual e colorida estação do ano, perfume de flores. o momento convida à descoberta de vinhos 
com aromas de primavera.
 apesar de aromas florais também estarem presentes em vinhos tintos, a série é relativamente estreita e difícil de ser identificada, em especial porque são 
mais sutis, sendo de certa forma ofuscados por outros odores mais pujantes, como o de frutas maduras, por exemplo. Caso clássico é o da touriga nacional, uma 
das uvas mais importantes de Portugal, que exibe nítidas notas de violeta. outra flor, cujo aroma pode ser encontrado em alguns bons pinot noirs da Borgonha 
é o da peônia, flor que se assemelha a uma rosa grande vermelha - ou propriamente aroma de rosa, como costuma comentar M.aubert de Villaine, mentor do 
domaine de la Romanée-Conti.
 os indícios de primavera ficam de fato mais explícitos nos vinhos brancos, com um leque amplo e diversificado. nesse aspecto largam na frente os 
produzidos com a gewürztraminer, uva típica da alsácia, bastante aromática. seu nome já revela esse caráter: a palavra “gewürz” tem origem alemã, cuja 
tradução literal é “especiarias”, mas no contexto significa “perfumado”. Tem aromas que lembram muito flores, como rosas e gerânio, assim como frutas 
exóticas, particularmente lichia e maracujá, além de condimentos indianos como curry. Como se fosse para reforçar sua afinidade com a estação, não deixa de 
ser curioso o fato de seus bagos se destacarem por uma inusitada cor rosada...

Leia mais em: https://www.valor.com.br/cultura/5934881/os-sutis-aromas-da-primavera#

Jorge Lucki é um dos maiores conhecedores de vinhos do país e colunista do jornal Valor econômico. escreve também para a Revista Prazeres da Mesa.

SELEçãO DE ARTIGOS

https://www.valor.com.br/cultura/5934881/os-sutis-aromas-da-primavera%23


12vinotícias

“O BANDO DOS qUATRO E O RENASCIMENTO DAS PERIFERIAS DO VINHO”- POR PEDRO GARCIAS
FUGAS - 13/10/2018

 Há muito mais douro para além dos postais ilustrados junto ao rio e dos vinhos concentrados e maduros. o douro dos altos está a começar a ter uma segunda 
oportunidade. e há outros bons exemplos que mostram que outras regiões se reinventam e o vinho português se diversifica e avança. Merecem uma vénia. 
 durante a vindima, um grupo de jovens do planalto de alijó-Favaios, o maior do douro, desce até junto ao Pinhão e, de noite, rebusca umas caixas de uvas em várias 
quintas famosas das redondezas. “Rebusco” é um eufemismo. Tecnicamente, trata-se de um roubo, mas é um daqueles roubos piedosos e divertidos que não fazem mal a 
ninguém. “Vindimam” uma caixa em cada quinta (uma caixa leva uns 20 quilos de uvas) e, no final fazem um vinho, a que chamam “Roubado”.
 não enchem mais do que uma barrica de 225 litros. no lote entram uvas das vinhas onde é feito o tinto Pintas ou de quintas como a noval, por exemplo. Uvas de 
várias castas, tintas com algumas brancas à mistura, porque o “roubo” é feito às escuras e de forma rápida. o prejuízo para os proprietários das vinhas é ridículo (10 a 
15 euros) e o único lucro dos jovens é o gozo de beber um vinho que, na sua soma, reflecte o melhor da região. não há vendas, o vinho é para ser bebido apenas em 
confraternizações do grupo.
 Já há pelo menos duas colheitas de “Roubado”. Quando o vinho estiver pronto, é provável que os jovens enviem umas garrafas a cada um dos “extorquidos”, como 
recompensa. só lhes ficava bem.
 directa ou indirectamente, todos os membros do grupo estão ligados ao vinho. alguns são enólogos recém-licenciados. o “Roubado” é apenas um pretexto para se 
encontrarem e fazerem provas de vinhos. são jovens que se divertem a ir “roubar” umas caixas de uvas mas que também cedem vinhos próprios em favor de causas sociais. 
o que os move é o gosto pelo vinho e a necessidade de tornar mais fácil e interessante a vivência num concelho (alijó) cada vez mais desertificado e envelhecido e onde a 
oferta de vinhos, em bares e restaurantes, é muito limitada e regional.
 o “Roubado” é apenas um fait-divers. o lado verdadeiramente interessante desta história é ela ser um bom exemplo da irreverência e do sangue novo que uma 
nova geração de enólogos e enófilos está a insuflar àquele planalto do douro. Historicamente ligado à produção de vinho Moscatel fortificado, o planalto de alijó-Favaios 
está quase no limite para a produção de vinho do Porto (600 metros de altitude), o que, de algum, modo, explica a sua pouca visibilidade no contexto regional e nacional. 
durante muito tempo, o douro que realmente contava ia da meia encosta até à borda do rio e dos seus principais afluentes. as uvas dos altos valiam pouco. Hoje, com o 
boom dos vinhos doC douro e as alterações climáticas, as vinhas de altitude passaram a despertar interesse e a ter cada vez mais valor. Começa a haver mais gente a querer 
comprar vinhas no planalto do que a querer vender. até há alguns anos, os espumantes e os brancos Vértice, os brancos da Quinta da Granja, da Real Companhia Velha, e 
os Moscatéis da adega de Favaios eram praticamente as únicas boas referências. agora já podemos somar à lista a Gran Cruz, a Quinta da Faísca (Vale da Pôpa e Lacrau) 
e os vinhos olho no Pé, de Tiago sampaio, Bardino, de João Pires, Pedigree, de Pedro Branco, e Finger Print, de Pedro Guedes.
João Pires, Pedro Branco e Pedro Guedes ainda são produtores de garagem, mas os seus vinhos, cada um com o seu estilo próprio, são muito interessantes. nesta vindima, 
começaram todos a vinificar na nova adega de Tiago sampaio, que é, na verdade, a velha adega cooperativa de sanfins do douro. Tiago sampaio adquiriu-a este ano à 
Gran Cruz. esta empresa planeava fazer ali o seu principal centro de vinificação na sub-região do Cima Corgo, mas acabou por construir uma adega nova junto à zona 
industrial de alijó.
 a adega de Tiago sampaio é uma espécie de incubadora, uma pequena fábrica de experiências. Cada um dos elementos desta espécie de “bando dos quatro” faz o 
vinho à sua maneira. nada é igual. nesta vindima, por todos, chegaram a fazer mais de uma dúzia de vinhos diferentes.
 os quatro produzem os seus próprios vinhos e trabalham também para outros produtores. Pedro Guedes trabalha com Celso Pereira nos espumantes Vértice; João é 
o enólogo da Quinta da Pedra alta (Freguesia de Favaios), que foi recentemente adquirida pelo vice-presidente do Manchester United, ed Woodward, o mesmo que dizem 
estar em rota de colisão com José Mourinho; Pedro Branco é o enólogo da Quinta da Foz, junto ao Pinhão; e Tiago sampaio é o consultor dos vinhos aphros, na região dos 
Vinhos Verdes, Tiago estudou em oregon, nos estados Unidos, Pedro Guedes e João fizeram estágios na austrália. são jovens enólogos já com mundo e residem todos no 
concelho de alijó. não são os únicos. ana Hespanhol (vinhos Calços do Tanha e Zimbro), por exemplo, também trocou a Régua por alijó......Leia mais em: https://www.
publico.pt/2018/10/20/fugas/opiniao/o-bando-dos-quatro-e-o-renascimento-das-periferias-do-vinho-1847773

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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“FRANCÊS INFALíVEL, ICI BISTRÔ TEM LONGEVIDADE PARA CELEBRAR EM SãO PAULO” - LUIz HORTA
FOLHA DE SãO PAULO - COMIDA - 19/10/2018

  Restaurante foi o vencedor do especial o Melhor de são Paulo Restaurantes, Bares & Cozinha - a comida francesa na cidade vai bem, “merci” (como comprovou 
esta revista em o Melhor de são Paulo Restaurantes, Bares & Cozinha). Quando morava perto do Pacaembu, o ici Bistrô era meu restaurante de casa, era lá que marcava 
reuniões, degustações, usava como sala de visita. 
Lembro de ótimos jantares com produtores que lá passaram, como Jean-Guillaume Prats (então do Cos d’estournel) escolhendo raia para acompanhar seu vinho, um 
bordozão. 
 sempre gostei de chegar a restaurantes no exato momento em que abrem, dá para assistir a um pouco da tensão final antes da função.
 Um guardanapo que faltou, o polimento de taças, e também observar a comédia humana da chegada dos comensais.
 não vou ao cinema, prefiro uma mesa de canto de onde se veja todo o salão, é diversão garantida.
 Presenciei o aperfeiçoamento até a perfeição do steak tartare, do Pain Perdu. 
 então me mudei. o ici ficou longe, deixou de ser alcançável a pé.  
 deu saudade do lugar, não da minha vida ali, não sou nostálgico, o tempo de Pacaembu passou, gosto mais das memórias dos outros, como as de Proust. Mas precisei 
celebrar essa longevidade de um bistrô infalível.
 e comi bem. nessa década e meia de existência, não só o ici ficou redondo, como a oferta de produtos melhorou. os queijos da serra das antas me satisfazem muito.
 o Pont l’Éveque e o Reblochon são extraordinários. o truque é comprar e terminar de afinar em casa, eles vendem queijos um pouco ao gosto brasileiro, levemente 
antes da hora perfeita de consumo.
 eu compro, deixo passar um bom tempo até que fiquem de massa pastosa, aromáticos. Brinco que estão no ponto quando começam a andar e falar.
 Comi a maravilhosa costela com azeitonas, e a grande tarte tatin, que já foi tema desta coluna. Bem queria um ici para alcançar a pé.

ICI BISTRÔ - R. Pará, 36, Higienópolis, tel. 3257-4064. seg. a qui., das 12h às 15h e 19h à 0h; sex., das 12h às 15h e das 19h30 à 0h30; sáb., das 12h30 às 16h e das 
19h30 às 0h30; dom., das 12h30 às 17h

NOVA GEOGRAFIA - não escolhi nada que exatamente combine com o que comi no ici Bistrô. aproveitei para selecionar algumas garrafas provadas recentemente e que 
me agradaram.
 Curiosamente, três são da uva pinot noir, que alcançou seu auge e sua celebridade na Borgonha, logo, na França.....

VINHOS DA SEMANA: 1) Vinho Kalfu Molu Pinot noir (R$ 71,66) - Cantu. (2) Vinho Marques de Casa Concha Pinot noir Limari (R$ 133,90) - Baccos. 3) Vinho La Causa 
Pais (R$ 84,70) - evino (4) Vinho Tinto Max Mann Pinot noir (R$ 69,90) - evino. * valores de referência.

Leia mais em: https://www1.folha.uol.com.br/colunas/luiz-horta/2018/10/frances-infalivel-ici-bistro-tem-longevidade-para-celebrar-em-sao-
paulo.shtml

Luiz Horta - Viajante crônico e autor dos livros eletrônicos ‘as Crônicas Mundanas de Glupt!’ e ‘Vinhos que cabem no seu bolso’. escreve aos domingos no 
Jornal Folha de são Paulo.

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/luiz-horta/2018/10/frances-infalivel-ici-bistro-tem-longevidade-para-celebrar-em-sao-paulo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/luiz-horta/2018/10/frances-infalivel-ici-bistro-tem-longevidade-para-celebrar-em-sao-paulo.shtml
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“8 RESTAURANTES PARA AVENTUREIROS GASTRONÔMICOS“ - POR MARCELO COPELLO
VINOTECA - BACO MULTIMIDIA - 17/10/2018

 enquanto um local com estrela Michelin pode ser suficiente para saciar a maioria dos apetites, aqui vai uma lista de 8 lugares para aventureiro gastronômico 
nenhum botar defeito.
1- DEBAIXO D´AGUA - o primeiro restaurante subaquático da europa. instalado em um contêiner convertido, ele se desdobra como um projeto de conservação 
marinha, ao mesmo tempo em que oferece aos clientes uma visão incomparável do fundo do oceano.
2- DINNER IN THE SkY - Jantar içado por guindastes pode não ser dos mais confortáfeis jantares, mas certamente é divertido. o conceito foi fundado em 2006 
pela Hakuna Matata, uma agência de comunicação especializada em prazeres gastronômicos, e o The Fun Group, uma empresa especializada em instalações 
de parque de diversões que implementa guindastes. este é um restaurante móvel, e já foi realizado em mais de 45 países, em cidades como Paris, Las Vegas, 
sydney, Cidade do Cabo, dubai, Bogotá e são Paulo. Você também pode alugar, basta ter um espaço com mais de 500m2 livre e claro, verba!
3 – DENTRO DE UM VULCãO - sentar-se para comer dentro de um vulcão seria um ato ousado, não fosse pelo fato de o vulcão Thrihnukagigur na islândia 
estar adormecido. Localizado perto de Reykjavík, abrange 3.270 metros quadrados e uma profundidade de 213 metros. não entrou em erupção nos últimos 
4000 anos.
 enquanto o próprio vulcão é uma atração popular para os turistas, há uma opção para ter um piquenique gourmet dentro dele. 
4 – NA CAVERNA - o Ristorante Grotta Palazzese na itália está localizado dentro de uma caverna natural, esculpida em um penhasco na costa da Puglia. o 
restaurante Grotta Palazzese leva o nome da caverna. Registros e pinturas mostram que a localização em Polignano al Mare abrigava reuniões desde 1700. 
Que tal? 
5 – jANTAR NA ESCURIDãO - dans le noir em Londres é difícil de superar. Com sede em Clerkenwell, o restaurante é puro breu e funcionários cegos, indicam 
seu caminho.
 Uma vez sentados, os clientes não sabem o menu que será servido, a escolha é apenas de opções, como o menu Branco, o azul, o Vermelho ou o Verde.
e não para por aqui, também não há talher e você é convidado a tatear sua própria comida enquanto o especialista em vinho cego do restaurante, Christophe 
Garnier escolhe a sua harmonização. e atenção, cara feia aqui...ninguém vê!
6 – NO CASTELO DE GELO - o snowCastle em Kemi, na Finlândia, é um hotel e restaurante feito inteiramente de gelo e neve, até mesmo as mesas e 
cadeiras. Foi construído em 1996 e desde então, tem sido meticulosamente reconstruído a cada ano a partir do zero, quando derrete e abrindo novamente 
para convidados de janeiro a abril. aqui se tem as mesmas comodidades que um hotel comum, embora a 5 ° Celsius negativos, seja aconselhavel se vestir de 
maneira calorosa. definitivamente um lugar para esfriar a cabeça. 
7 – NO ESPAçO - embora ainda nos estágios iniciais, um restaurante no espaço não é inteiramente fora da possibilidade. a start-up de tecnologia espacial 
orion span anunciou planos para abrir o primeiro hotel de luxo no espaço em 2021. Por Us $ 9,5 milhões, quatro astronautas terão a chance de experimentar 
a vida em gravidade zero por 12 dias a bordo. Uma cabine a jato privada, o luxuoso hotel espacial, contará com duas suítes e um holodeck de realidade virtual. 
ele irá orbitar a Terra a cada 90 minutos, o que significa que os hóspedes serão tratados com 16 nasceres do sol e 16 pores-do-sol todos os dias. Que tal?
8 – NÚ - a moda já existe em Londres e agora Paris aderiu. abriu ano passado o restaurante de nudismo chamado o’naturel. aqui os clientes são encorajados 
a se despir antes do jantar.
 Fundado pelos irmãos gêmeos Mike e stéphane saada, o restaurante serviu suas primeiras refeições no dia 2 de novembro para os membros da associação 
de naturistas de Paris, naturalmente. o local de 40 lugares é equipado com grossas cortinas de escurecimento para garantir a privacidade e possui um vestiário 
onde os clientes podem se despir antes do jantar. Guardanapos são fornecidos para os clientes que estão dispostos a não apresentar tuuuudo.
 entre os pratos oferecidos estão os caracóis com salsa; foie gras de pato com chutney de maçã e óleo de gergelim; frango refogado com polenta de trufa 
e “crème brûlée revisited”. Qual seu preferido? Leia mais em: http://www.marcelocopello.com/post/8-restaurantes-para-aventureiros-gastronomicos

CASAL qUE BEBE jUNTO PERMANECE jUNTO - 15/10/2018 - Recente estudo realizado pela Universidade de Michigan nos eUa, revelou que casais com os 
mesmos hábitos de consumo de bebidas alcoólicas tendem a ser mais felizes do que casais que não compartilham do mesmo prazer. a quantidade consumida 

http://www.marcelocopello.com/post/8-restaurantes-para-aventureiros-gastronomicos
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não é relevante no estudo, apenas o hábito, relata a Reuters.
 Foram entrevistados 2.767 casais entre 2006 e 2016 para esta pesquisa. e analisando as respostas das questões de relacionamento e hábitos de consumo 
de bebida alcoólica é categórico dizer que “Quem bebe junto vive melhor”. 
 a pesquisa indicou alto nível de insatisfação feminino no relacionamento, quando apenas elas bebiam, e seu parceiro não. e uma significativa alta na 
qualidade do relacionamento daquelas que compartilham o prazer da bebida com seus companheiros. Já, quando as mulheres avaliadas, não bebiam, não 
houve grande índice de queixas dos conjuges. (aqui já valeria uma segunda pesquisa, não?)
 especialmente nos casais acima de 50 anos, a influência de um parceiro que bebe é grande em relação aou outro. Talvez pelo fato de estarem mais velhos 
e compartilharem mais tempo juntos. Portanto, vale também compartilhar bons momentos ao redor de um bom vinho, certo?... Leia mais em: http://www.
marcelocopello.com/post/casal-que-bebe-junto-permanece-junto

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

http://www.marcelocopello.com/post/casal-que-bebe-junto-permanece-junto
http://www.marcelocopello.com/post/casal-que-bebe-junto-permanece-junto
www.marcelocopello.com%20
contato%40marcelocopello.com
http://www.marcelocopello.com/blog
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27 DE NOVEMBRO A 06 DE DEzEMBRO – jORNADA ENOGASTRONÔMICA PELO PERU – VENHA CONHECER 
A LIMA COLONIAL E MODERNA E DESCOBRIR qUE O PERU É O MAIS ANTIGO PRODUTOR DE VINHOS DA 
AMÉRICA DO SUL.   

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

VIAGENS
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NOTíCIAS ENOGASTRONOMICAS E DICAS

ESPANHA: A APOSTA PELO VINHO AzUL
 na espanha, as tradições sacodem o “Vinho azul”. na europa, o Gik Live! teve que rotular seu Gik Blue como “bebida alcoólica” porque as autoridades 
descartaram o nome “vinho”.
 Cinco anos atrás, cinco estudantes do País Basco espanhol assumiram o desafio de revolucionar o setor do vinho, considerado um dos mais conservadores, 
criando um vinho ... azul. Uma aposta paga.
 a criação do vinho azul exigiu dois anos de pesquisa e desenvolvimento de imanol, iñigo, Gorka, aritz e Taig, com a ajuda de químicos. esta é uma das 
muitas inovações que florescem em um mundo ainda muito tradicional. sua empresa Gik Live !, fundada em 2015 e que agora tem doze funcionários, vendeu 
30.000 garrafas no primeiro ano e quase 500.000 em 2017. ela agora tem clientes em 21 países, sendo seu maior mercado os estados Unidos, e seu segundo 
... a França.
 “entendemos que para muitas pessoas o vinho é algo com o qual não brincamos, o vinho é sagrado”, diz um dos fundadores dessa empresa, Taig Mac 
Carthy, um irlandês, meio-basco, no bar da sede da empresa, em Portugalete, perto de Bilbao. “Mas nós gostamos de mudar as coisas e não temos medo de 
tentar”, diz ele, enquanto na sala ao lado, onde uma bateria e guitarras entronadas, os funcionários dedilham seus computadores.
 apenas a visão de um copo de vinho azul poderia ser suficiente para fazer muitos sommeliers gritarem. no entanto, é fabricado em várias propriedades 
espanholas seguindo mais ou menos os mesmos passos que o vinho “clássico”. a receita? Misture muito vinho branco com um pouco de vinho tinto e deve, esta 
mistura obtida pressionando as uvas e ainda não fermentado. então, para obter uma cor azul elétrica, adicione antocianinas, pigmentos azuis encontrados na 
casca das uvas tintas e índigo carmim, um corante natural azul extraído da árvore índigo.
VINHO AzUL: UMA MISTURA DE BRANCO E TINTO, COM PIGMENTOS - a empresa não diz mais nada em nome do “sigilo industrial”, apenas afirmando 
que a fabricação combina “natureza e tecnologia”. anteriormente, ele usava adoçantes, mas os substituía por vinho doce para preservar o sabor adocicado do 
produto. outros produtores se mudaram para a espanha. até mesmo a cava azul, esse espumante tipicamente espanhol, chegou ao mercado.
 Quanto aos jovens empreendedores do Gik Live !, eles decidiram inovar novamente, com vinho com chá ou um vinho tinto picante chamado “Bastarde”. 
Uma garrafa geralmente custa de 11 a 13 euros on-line, e o cliente tem na maior parte de 25 a 45 anos de idade. do lado do consumidor, as reações são 
misturadas. Jean-Michel deluc, ex-sommelier do Ritz em Paris, considera o vinho azul “surpreendente”. “não é meu gosto, devo admitir, mas não é ruim de 
qualquer maneira, é muito bem feito”, disse ele em um vídeo postado no blog Le Petit Ballon, dedicado às notícias do mundo do vinho. Mas em agosto, o crítico 
do jornal britânico daily Telegraph chamou-o de “gadget. (...) muito doce, suave demais”.
 Para Rafael del Rey, gerente geral do observatório do Mercado de Vinhos da espanha, este vinho azul está sacudindo um “setor conservador, com 
consumidores conservadores e produtores conservadores”. o vinho em geral seduz menos “jovens e mulheres” e menos pessoas urbanas, diz ele. eles têm um 
modo de vida diferente em termos de horas, menos tempo para as refeições, precisam de produtos mais leves, indo para sabores levemente mais doces. (...) 
Muitos deles não encontrei um vinho que os atraísse “, continua ele.
UM PRodUTo ConTRoVeRso - isso permitiu o surgimento de produtos como o vinho azul ou, em outro sentido, o vinho com baixo teor alcoólico. na europa, 
a empresa teve que rotular seu Gik Blue como “bebida alcoólica” porque as autoridades excluíram o nome “vinho”. “Consideramos uma nova categoria”, diz 
aritz Lopez, co-fundador do Gik Live !, nos vinhedos da vinícola que produz este vinho azul na província de Zaragoza, a nordeste de Madri.... Leia mais em: 
https://www.larvf.com/vin-bleu-gik-live-blue-gout-fabrication-aromes-test-avis-espagne-rouge-blanc-melange-pigment,4601928.asp (Fonte – ReVUe dU Vin 
de FRanCe com aFP – 18/10/2018).

REMOVER A MARIANNE NAS CáPSULAS DOS VINHOS FRANCESES: SERá UMA BOA IDEIA?
 apresentado como uma simplificação, o desaparecimento do CRd não convence a todos. a prova do pagamento do imposto especial de consumo não será mais 
exigida para as vendas na França. isto cria um novo quebra-cabeça para os profissionais de marketing.

VINHO E CULTURA

https://www.larvf.com/vin-bleu-gik-live-blue-gout-fabrication-aromes-test-avis-espagne-rouge-blanc-melange-pigment%2C4601928.asp
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no dia 1º de junho de 2019, as cápsulas timbradas com a imagem da Marianne (figura alegórica de uma mulher que representa a República Francesa, sendo portanto uma 
personificação nacional), desaparecerão das garrafas com menos de 3 litros. Mais do que uma simplificação administrativa, é acima de tudo um ajustamento legislativo: 
até agora, um decreto de 1960 tornava mandatório o direito representativo de cápsula (CRd), enquanto não era Lei. “no entanto, a lei deve prevalecer sobre o decreto”, 
reconhece Regis Cornu, chefe do escritório de contribuições indiretas para a direção-Geral das alfândegas ... a cápsula de direitos representativos (CRd) está na berlinda...  
Leia mais em: https://www.larvf.com/supprimer-la-marianne-sur-les-capsules-une-bonne-idee,4601679.asp (Fonte – ReVUe dU Vin de FRanCe – Por Béatrice delamotte 
- 16/10/2018).

VIBRAçãO NO MOTOR DA ADEGA PODE INTERFERIR NO SABOR DO VINHO?
 ação quando constante permite aceleração de reações químicas na bebida. as recomendações para guardar vinhos incluem: temperatura constante, umidade 
adequada, garrafas na horizontal ou inclinadas e ambiente livre de vibrações. e cada uma dessas dicas tem uma explicação.
 ninguém tem dúvidas sobre o porquê de a temperatura necessitar ser constante. Há estudos que mostram claramente a interferência decisiva da temperatura 
(principalmente quando muito alta ou então quando há variações muito drásticas) na evolução do vinho. ninguém tampouco duvida da importância da manutenção da 
umidade, especialmente para que as rolhas não ressequem.
 a questão da posição da garrafa horizontal ou inclinada já é um pouco mais controversa, pois alguns estudos demonstraram que não haveria qualquer diferença entre 
manter os vinhos deitados ou em pé. ainda assim, a preferência tende a ser por mantê-las deitadas.
 Por fim, a parte da vibração costuma ser a mais negligenciada. no entanto, estudos apontam que vibrações constantes também influenciam na evolução do vinho, 
causando ou acelerando algumas reações químicas, nem sempre desejadas. Uma pesquisa chamada “efeito da vibração e armazenamento em algumas propriedades físico-
químicas de um vinho tinto comercial”, publicada em 2008, apontou os efeitos nocivos das vibrações.
 segundo pesquisadores, a vibração leva a uma diminuição nos ácidos tartárico e succínico, causando uma redução nos ésteres, o que torna os sabores menos intensos. 
a vibração também aumenta a quantidade de propanol (reduzindo os aromas), aumenta o álcool isoamílico (acentuando as notas de acetona) e resulta em um índice de 
refração mais alto, o que torna o sabor do vinho mais doce.
 “Vibrações contínuas até 20 Gal podem resultar em mudanças significativas nas propriedades físico-químicas do vinho. a partir deste estudo de armazenamento de 
18 meses com a presença de vibração, verificou-se que a evolução do vinho poderia ser substancialmente acelerada pela vibração e, assim, as mudanças nas propriedades 
físico-químicas tornaram- -se mais significativas em níveis de vibração mais elevados. a vibração pode ser usada para acelerar o envelhecimento do vinho, mas, na maioria 
dos casos, isso pode levar a efeitos negativos na qualidade do vinho. Portanto, para armazenar vinhos tintos com mudanças limitadas nas propriedades físico-químicas, 
as vibrações devem ser minimizadas”, concluem os pesquisadores.Leia mais em: https://revistaadega.uol.com.br/artigo/vibracao-no-motor-de-adega-pode-interferir-no-
sabor-do-vinho_11361.html (Fonte – Revista adeGa – Redação – 18/10/2018).

qUAIS VINHOS jAMES BOND APRECIA?
 Conheça as bebidas favoritas do mais famoso agente secreto da história do cinema. “Minha cara, há coisas que simplesmente não se fazem, como beber dom Pérignon 
1953 acima de 3ºC. É tão ruim quanto ouvir Beatles sem protetores de ouvido.” a emblemática frase de James Bond em “Goldfinger” mostra o bom gosto (para vinhos) do 
mais famoso espião do cinema. É verdade que o agente 007 é conhecido por seu indefectível Martini, porém, o paladar e o conhecimento dele para vinhos e Champagne é 
inegável.
 desde o primeiro filme (“o satânico dr. no”, de 1962) e também o primeiro romance de ian Fleming (“Casino Royale”, de 1953), Bond demonstra seu gosto re finado 
e sua predileção por grandes Bordeaux, mas, principalmente, por Champagne safrado. dom Pérignon, obviamente, é um de seus preferidos.
 o Champagne que leva o nome do famoso monge que teria inventado a “fórmula” dos espumantes dessa região francesa aparece em oito  filmes e no romance 
Moonraker (que mais tarde se tornaria o  filme “007 contra o Foguete da Morte”). no cinema, o agente degusta grandes safras dos anos 1950. em “dr. no”, chega a dizer 
que prefere 1953 a 1955 quando ameaça usar a garrafa sobre a mesa para atacar um guarda e ouve de dr. no: “É um dom Pérignon 1955, seria uma pena quebrá-lo”. 
Mas, na  filmografia toda, ele prova as safras de 1952, 1953, 1955, 1957 e 1959. em uma das últimas cenas de “007 – o espião que me amava”, o personagem principal, 
interpretado por Roger Moore, declara após matar o vilão e encontrar uma garrafa em seu barco: “Talvez eu tenha julgado mal stromberg. Qualquer homem que bebe dom 
Pérignon 52 não pode ser de todo mau”.
O PRIMEIRO - apesar de conhecer bem as safras de dom Pérignon, o primeiro Champagne degustado por James Bond foi um Tattinger. no romance inaugural de Fleming 
com o personagem, “Casino Royale”, 007 pede um Tattinger 1945 para acompanhar um jantar. o sommelier, no entanto, sugere: “o Blanc de Blancs Brut 1943 da mesma 
marca não tem igual”. Bond concorda e ainda diz para sua acompanhante que Tattinger não é uma marca muito conhecida, mas talvez seja o melhor Champagne do mundo.
 Tempos depois, contudo, em “Moonraker”, o agente secreto diz que Tattinger foi apenas uma moda passageira e bebe dom Pérignon. Mas a marca continua a aparecer 
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nas taças de Bond em “007 – a serviço secreto de sua Majestade” e especialmente no  filme “Moscou contra 007”. nele, 007 pede um Blanc de Blancs para acompanhar o 
jantar enquanto o vilão, disfarçado, solicita um Chianti. Mais tarde, dominado pelo vilão, o personagem de sean Connery solta a famosa frase: “Vinho tinto com peixe, isso 
devia ter me dito algo”.
PARA TODAS AS HORAS - no entanto, a relação mais duradoura do agente secreto com uma marca de Champagne tem sido com a Bollinger. desde “Viva e deixe Morrer”, 
de 1973, a marca aparece em quase todos os  filmes, inclusive nos mais recentes. a primeira aparição de um Champagne Bollinger, no entanto, havia sido no romance “os 
diamantes são eternos”, de 1956. a íntima relação de 007 com a marca estreitou-se em 1978, quando albert Broccoli, um dos produtores da saga de James Bond, conheceu 
Christian Bizot, presidente da Bollinger e suas famílias se tornaram amigas.
 “Talvez eu tenha julgado mal stromberg. Qualquer homem que bebe dom Pérignon 52 não pode ser de todo mau”
 a lista de safras e estilos da marca que apareceram nos filmes é longa. em “007 contra o Foguete da Morte”, Bond comenta sobre um 1963, mas uma das aparições 
na tela é de um dos ícones da empresa, o rótulo Rd, cuja safra não é possível identifi car. a Bollinger foi uma das primeiras casas de Champagne a lançar no mercado 
espumantes de longuíssima maturação (mais de 10 anos), aos quais deu o nome de “Récemment dégorgé” (“recentemente degorjados”). no cinema, Bond aprecia diversas 
safras desse vinho especial, mas também os Bollinger La Grande année.
 apesar da predileção por Bollinger, 007 não se prende tanto assim a uma só marca. nos romances, por exemplo, Fleming coloca seu personagem provando Veuve 
Clicquot, Krug e Pommery, por exemplo.
NãO É SÓ CHAMPAGNE - Homem de bom gosto para bebidas e mulheres, Bond não se prende somente ao Champagne. em diversas ocasiões, ele é agrado degustando 
grandes ícones de Bordeaux. Um dos mais proeminentes é Mouton Rothschild. em “os diamantes são eternos”, por exemplo, o vilão disfarçado de sommelier oferece um 
Mouton 1955 para o agente secreto que descobre o disfarce ao dizer que esperava um clarete (termo inglês para vinhos bordaleses) e obter a resposta de que eles haviam 
acabado. nos romances de Fleming, 007 tem a honra de provar safras emblemáticas de Mouton, como 1934 e 1947.
Mais recentemente, James Bond é visto provando alguns dos maiores clássicos de saint - Émilion, como Château Cheval Blanc e angélus. Cheval é degustado por Connery 
no filme “nunca mais outra vez”, de 1983, e o angélus aparece no primeiro  filme em que o ator daniel Craig assume o papel de 007, “Cassino Royale”, de 2003. o agente 
secreto está em um trem apreciando uma garrafa da mítica safra de 1982. e, no último   filme lançado da saga, “spectre”, o angélus é visto novamente... Leia mais em: 
https://revistaadega.uol.com.br/artigo/quais-vinhos-o-personagem-007-da-franquia-james-bond-aprecia_11364.html (Revista adeGa – arnaldo Grizzo – 19/10/2018).
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