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3VINOTÍCIASAGENDA:
DEGUSTAÇÕES E EVENTOS

SBAV-SP
DEGUSTAÇÃO ORIENTADA DE GIN  

03/04/2018- 20:00

Bebida da moda, o Gin ganha uma 
degustação especial comandada 
por um grande especialista no 
assunto na SBAV-SP. Jose Osvaldo 
Albano do Amarante, engenheiro 
químico e diretor técnico da Mistral 
Importadora, comanda no dia 3 de 
abril uma aula/degustação com os 
conceitos básicos do destilado. Serão 
provados às cegas 5 gins puros, 
sendo 2 brasileiros e 3 estrangeiros. 
Amarante é membro do grupo de 
experts do Brasil na Organização 
Internacional da Vinha e do Vinho 
(OIV). Escreve para as revistas Gula, 
Revista do Vinho, Playboy, GoWhere 
Gastronomia e Gosto. É palestrante e 
organiza viagens enogastronômicas 
pelo mundo. Professor do curso 
superior de Gastronomia da 
Universidade Anhembi Morumbi. 
Autor de livros sobre Vinhos, Queijos 
e Gin. Apaixonado por gin, começou 
a pesquisar mais sobre a bebida em 
setembro de 1989 quando participou 
de um painel de degustação da 
revista Playboy.

Valor Individual: R$50,00 
(associados), R$100,00 (não 
associados)

RIO DE JANEIRO SÃO PAULO

ABS-RIO-FLAMENGO
PALESTRA SOBRE QUEIJOS

07/04/2018- 19:30

André Guedes, mestre queijeiro faz 
palestra sobre a elaboração dos 
principais tipos de queijos e conduz 
degustação harmonizada.

Valor Individual: R$96,00 (sócios), 
R$ 136,00 (não sócios)
Inscrição: (21)2285-0497

ABS-SÃO PAULO
VINHOS DO DOMAINE YVES 
CUILLERON 

28/03/2018- 20:00

O Domaine Cuilleron é uma vinícola 
familiar com 50 hectares, liderada 
desde 1987 por Yves Cuilleron. 
Situada no norte do Rhône, foi 
fundada por seu avô, em 1920. 
Muito ligado às tradições locais, 
Yves se recusa a seguir um método 
ou uma única filosofia, por isso, não 
vincula seu trabalho a classificações 
como orgânico, biodinâmico ou 
convencional. Yves Cuilleron, 
trabalha com uma viticultura que ele 
chama simplesmente de “razoável” 
em que o conhecimento do terroir 
e das videiras é a chave. Para as 
vinificações o lema também é fazer o 
mais simples possível, com o mínimo 
de intervenção. Colheita manual, 
triagem rigorosa e fermentação com 
leveduras indígenas, sem uso de 
aditivos ou de produtos enológicos. 
Na degustação da próxima quarta-
feira, dia 28, teremos oportunidade 
de provar seis vinhos desse 
importante viticultor e produtor do 
Rhône, importados e distribuídos 
no Brasil por nossa parceira PNR 
Import. A apresentação e degustação 
serão conduzidas por Cedric Grelin, 
seu diretor comercial. Não perca 
a oportunidade de conhecer essas 
novidades, que você sempre encontra 
primeiro na ABS-SP.

Valor Individual: R$50,00 para 

10º PASSEIO ENOGASTRONÔMICO 
ADEGA ALENTEJANA

12/04/2018 - 16:00 ÀS 20:30

Grandes vinhos e alimentos do Chile, 
Portugal, Espanha e Itália.

Valor Individual e informações: 
R$ 130,00 (pagamento antecipado) 
R$ 150,00 (o dia do evento)
Local: DAYRELL HOTEL - Rua Espírito 
Santo, nº 901 - Centro - Belo 
Horizonte.
A renda será 100% revertida para 
a  SICRA - Sociedade Irmãos das 
Crianças.

BELO HORIZONTE

associados
Inscrição: (11)3814-7853| abs-sp@
abs-sp.com.br

Inscrição: (11)3814-7853| abs-sp@
abs-sp.com.br

DEGUSTAÇÃO DE VINHOS 
BIODINÂMICOS COM ARIEL PEREZ 
NO CABERNET BUTIQUIM

27/03/2018 

No próximo dia 27/03 teremos a 
presença do sommelier Ariel Pérez, 
falando sobre vinhos biodinâmicos! 
VAGAS LIMITADAS! Será um prazer 
enorme receber você! Sobre reservas 
e valores é só ligar no Cabernet 
Butiquim! 

Informações: 3889-8799

ABS-RIO-BARRA
JEREZ, O VINHO DA ANDALUZIA 

11/04/2018- 19:30

Francisco Brossard conduzirá a 
degustação do Jerez, um vinho 
fortificado produzido na Andaluzia, 
sul da Espanha.

Valor Individual: R$256,00
Inscrição: (21)2421-9640

ABS-RIO-FLAMENGO
OS VINHOS DE ALTURA DE SALTA  

12/05/2018- 19:30

Francisco Brossard apresentará 
vinhos da província de Salta, onde há 
os vinhedos mais altos do mundo.

Valor Individual: R$198,00
Inscrição: (21)2285-0497
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VINHOS DIFERENCIADOS DO CHILE
09/04/2018 - 20:00

O Chile tem uma geografia extraordinária e clima único que dá origem a vinhos diferenciados e excepcionais. Os vinhos chilenos oferecem qualidade e 
diversidade e são frutos tanto de um clima seco como do deserto de Atacama a regiões que sofrem a influência do Pacífico e dos Andes. Uma degustação 
orientada por Márcio Oliveira, Editor do VINOTICIAS, para provar os vinhos das várias regiões que compõem o país. 
** Após a degustação os interessados poderão adquirir os vinhos selecionados com 20% desconto dentro da mesma semana. 

Valor Individual e informações: (31) 3282-1588 com Yasmina, (31) 99122-6170 com Norah ou (31) 99112-7512 com Pollyana.

VAGAS LIMITADAS A 10 PARTICIPANTES.

BELO HORIZONTE

www.premiumwines.com.br/
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 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.

PAUL MAS SYRAH 2016 – PAYS D´OC - FRANÇA
  

 Claude Mas é provavelmente o produtor de maior sucesso dos últimos anos no Languedoc-Roussillon. Sua família elabora vinhos 
desde 1982 na região. Hoje possui 4 domaines com situações de solos e mesoclimas variados, de Nîmes até o mais fresco vale de 
Limoux, manejando 700 hectares sustentavelmente dentro dos preceitos da “lutte raisonnée”. Largamente premiado e demandado 
em todos os continentes, Jean Claude, foi eleito em 2008 o produtor do ano na Inglaterra por Tim Atkin do The Guardian, mesmo 
sendo a excepcional relação preço/prazer o foco do seu trabalho.

Notas de Degustação: Cor rubi de boa intensidade, profunda. Aromas de frutas escuras e maduras (cereja, amora) com boa 
intensidade e complexidade, toques de especiarias como pimenta do reino moída, algo de caldo de carne, defumados e leve 
alcaçuz. Paladar com taninos macios, repetindo os aromas, fresco e com boa persistência. Um vinho fácil de gostar e beber, com 
ótima relação de preço x prazer.

Guarda: o vinho já pode ser bebido e a guarda recomenda é por 5 anos.

Notas de Harmonização: Acompanha muito bem Steak au poîvre; Estufado de rabada, com legumes, vinho tinto e ervas; Escalopes 
de javali servidos mal passados, com mil folhas de batata trufada; Seleção de queijos duros.

Temperatura de Serviço: 16 a 18ºC.

Onde comprar: Em BH – ENOTECA DECANTER - Rua Fernandes Tourinho, 503 – Funcionários. Telefone: (31) 3287-3618.

VINHO DA SEMANA
POR MÁRCIO OLIVEIRA

www.mistral.com.br/%E2%80%8E


6VINOTÍCIAS

 Quando se fala em vinhos húngaros, a primeira coisa que vem à mente de quase todo 
amante de vinhos é o Tokaji, tão famoso que é até mencionado no hino nacional da Hungria.
Talvez um dos grandes fatores para o sucesso dos vinhos húngaros seja sua tradição na vinicultura, 
que data de períodos bastante antigos. Estima-se que o cultivo de uvas na Hungria teve seu início 
marcado pelo Império Romano, e sua ascensão durante a Idade Média, quando o país ficou 
conhecido pela imensa qualidade de seus vinhos. 
 Segundo a lenda, a região vinícola ficou conhecida por seu vinho durante a invasão do Sultão 
Suleiman, o Magnífico, por volta de 1552, por um boato entre soldados turcos que alegavam 
que o sangue de boi havia sido misturado com vinho, permitindo que os soldados húngaros 
resistissem ao cerco do castelo de Eger. O capitão húngaro decidiu consolar seu povo com o vinho 
tinto armazenado nas adegas subterrâneas. Os soldados ficaram com manchas vermelhas em 
suas barbas e bigodes, e quando os turcos atacantes, que eram muito ingênuos e supersticiosos, 
os viram assim e perceberam uma resistência ainda maior, eles começaram a acreditar que seu 
poder devia ser atribuído ao sangue de touros, que supostamente havia sido ingerido, uma vez 
que esse animal é caracterizado por muita força e tamanha raiva.
 O húngaro “Sangre de Toro” é produzido na região de Eger com 13 uvas diferentes (Kadarka, 
Kefrankos ou Blaufränkisch, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Pinot Noir e Zweigelt, são as principais). É um vinho diferente, um vinho de outros tempos, um 
vinho de longa guarda, mas que não será o assunto do nosso artigo.
 Desde então, a peregrinação dos viajantes que percorrem esta conhecida rota enológica tem como objetivo uma área coberta de vinhas, com apenas 87 
quilómetros de comprimento, que produzem um néctar dourado, cuja qualidade sempre foi cercada por mistérios, um vinho precioso e caro apreciado por reis 
desde 1600. Atualmente, esta região de colinas e temperaturas extremas inclui 112 vinícolas espalhadas entre 28 cidades, formando uma rota de degustação 
que acolhe entusiastas interessados nos efeitos de podridão nobre que o fungo Botrytis cinerea exerce sobre o amadurecimento das colheitas tardias de uvas 
locais. 
 No norte da Hungria encontra-se o pico mais alto do país com diversas trilhas para caminhadas, cavernas, lagos, cachoeiras e pontos turísticos. E é onde 
fica um Patrimônio Mundial da Humanidade, desde 2002 - a região de Tokaj - Hegylja que é a mais famosa entre as 22 regiões vinícolas húngaras. Nesta 
região, foi encontrado o fóssil da folha de um antigo tipo de videira, considerada o ancestral comum das atuais variedades da planta.
 A região de Tokaj é uma área protegida desde 1737, quando foi declarado, por um decreto real, uma área exclusiva de vinhos. A mistura da paisagem, 
do ecossistema e das tradições locais criou uma integração tão distinta que preservá-la virou uma questão de interesse universal.
 Os vinhos provenientes do lugar detém um aroma e texturas extraordinários. Isto ocorre devido ao microclima excepcional, das condições do solo, das 
encostas e da convergência dos rios Bodrog e Tisza. O encontro destes dois rios cria as condições ideais para o surgimento do Botrytis, o fungo que originou 
uma das expressões mais famosas do mundo do vinho, a “podridão nobre”.
 A região do Tokaji possui solos resultantes de atividades vulcânicas e pós-vulcânica, em seus quase 7.000 hectares de vinhedos, fazendo parte de uma 
das áreas mais antigas quando o assunto se refere à demarcação de zona produtora de vinhos. As atividades vulcânicas ocorridas no passado conferiram ao 
solo da região uma mineralidade extremamente rica e completa, que pode ser sentida nos vinhos que origina.
 O clima da região húngara é considerado relativamente quente, mas devido aos Cárpatos, cadeia de montanhas crescentes localizadas ao redor de 
Tokaji, as temperaturas quentes são amenizadas.
 As três principais variedades de uvas de Tokaj são Furmint, Hárslevelû e Sárga Muskotály (também conhecida como Muscat Lunel ou Muscat Blanc), mas 

TOKAJI, O ORGULHO HÚNGARO! 
POR MÁRCIO OLIVEIRA

ARTIGO
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existem outras três variedades também autorizadas: Zeta, Kövérszõlõ e Kabar, e experimentos estão em andamento para reintroduzir Gohér, uma cepa quase 
extinta.
 No outono, a combinação entre a névoa da manhã, e as tardes ensolaradas, cria condições ideais para a podridão nobre.  Este é o momento que o fungo 
Botrytis Cinerea ataca as uvas, perfurando sua pele. Os frutos exalam água e murcham, atingindo níveis de concentração extrema. Estes bagos botritizados, ou 
aszú, como são chamados em húngaro, adquirem características únicas, como aromas específicos e um incrível equilíbrio entre doçura e acidez.
 A baga atacada pelo fungo da botrytis cinerea, perde parte do seu teor de água e atinge uma concentração de açúcar entre 55 e 65 por cento, e gera 
um potencial aromático com cheiro de mel, marmelo, tília, acácia e damasco que eclode graças a uma cuidadosa vinificação em barril com uma quantidade 
variável de “puttonyos” (de 3 a 6, segundo a sua excelência) misturados com vinhos com 14 ou 15 por cento de álcool criados em adegas subterrâneas durante 
dois ou três anos. 
 O resultado são vinhos dourados, com baixa oxidação, harmoniosos em ácidos e açúcares, aperitivos selecionados e pares ideais de foie gras e queijo 
com caráter.
COMO NASCE O VINHO TOKAJI?
 O Tokaji é um vinho diferenciado por conta do seu processo de produção. As uvas que o compõem – furmint, hárslevelü e muscat lunel – são colhidas 
tardiamente, baga por baga, após serem atacadas pelo fungo Botrytis cinerea, que provoca a desidratação dos grãos e concentra açúcar e acidez.
 Elas são transportadas para a vinícola em um de cesto de madeira, com capacidade de 25kg, chamado “puttonyo”, e lá chegando são adicionadas à 
proporção de três a seis puttonyos para cada 136 litros (capacidade da barrica local, conhecida como gönc) de um vinho base em fermentação, produzido com 
estas mesmas variedades de uvas.
 Essa massa de uvas altamente concentrada em açucares armazenada no puttonyo é que dá o grau de doçura do vinho, quanto maior o número, mais 
doce e mais nobre o vinho. A rica doçura destes vinhos é equilibrada pela sua grande acidez, compondo um dos vinhos de mais longa maturação e longevidade 
do mundo.
 Muitos produtores ainda elaboram os Tokajis no estilo oxidativo que marcou a Era da “Cortina de Ferro”, quando os vinhos eram produzidos por estatais. 
Alguns outros produtores, como Oremus (do grupo espanhol Vega-Sicilia), produzem vinhos em um estilo mais moderno e limpo, com fruta exuberante e muita 
elegância. A Hungria também dá origem a brancos secos excelentes, de muita classe e elegância.

OS ESTILOS DE VINHO TOKAJ SÃO:
- Száraz, vinhos secos produzidos a partir de uvas não afetadas pelo fungo Botrytis cinerea.
- Szamorodni, vinhos de colheita tardia, feitos a partir de uvas parcialmente botritizadas. Podem ser secos (Száraz Szamorodni), com uma picante acidez, ou 
doces (Édes Szamorodni), harmônicos e elegantes.
- Aszú, vinhos produzidos com uvas botritizadas, colhidas e selecionadas individualmente (Tokaji Aszú, Tokaji Eszencia, Fordítás, Máslás). Aszú é o estilo 
responsável pela fama da região de Tokaj, com um método de vinificação totalmente original, que adiciona uvas com elevado grau de podridão nobre ao vinho 
de base, e um amadurecimento mínimo de 3 anos em barril.
- Os vinhos Aszú recebem, ainda, uma classificação numérica de acordo com a quantidade de açúcar residual (ou seja, não fermentado):
- Aszú 3 Puttonyos - 60 a 90 g de açúcar residual por litro
- Aszú 4 Puttonyos - 90 a 120 g de açúcar residual por litro
- Aszú 5 Puttonyos - 120 a 150 g de açúcar residual por litro
- Aszú 6 Puttonyos - 150 a 180 g de açúcar residual por litro
-  Aszú Eszencia - 180 a 450 g de açúcar residual por litro
- Tokaji Eszencia - 450 a 850 g de açúcar residual por litro, mais doce e mais concentrado que o mel, com uma persistência aromática praticamente sem fim.
 Quanto maior a classificação, maior a concentração, a complexidade e o equilíbrio, complementados com aromas de chocolate, caramelo (bala toffe) e 
creme brulé, com um potencial extraordinário de envelhecimento, e que harmoniza muito bem com Queijos azuis, como Roquefort e Gorgonzola, presunto cru, 
ou sobremesas em geral.
 Esse é um vinho de grande longevidade. O Tokaji Eszencia é considerado praticamente imortal, podendo ser armazenado por mais de dois séculos! 
Experimente ‘‘e tenha muita Saúde!!!
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 OS ARTIGOS A SEGUIR SÃO REPRODUÇÕES DAS MATÉRIAS E ARQUIVOS VEICULADOS NOS PRINCIPAIS JORNAIS BRASILEIROS, QUE TRATAM DO TEMA, SENDO 
CITADOS SEM NENHUM VALOR DE JUÍZO, CORREÇÕES, INSERÇÕES OU CENSURA, PROCURANDO DIVULGAR A CULTURA DO VINHO ENTRE AS PESSOAS QUE RECEBEM O 
VINOTÍCIAS

“O NOBRE ÁLCOOL DOS VINHOS FORTIFICADOS”- POR JORGE LUCKI
VALOR ECONÔMICO - 23/03/2018

 Hoje em dia, quando se discute tanto os reflexos do aquecimento global nos vinhos, particularmente no que diz respeito ao aumento da graduação alcoólica, pode 
parecer contraditório falar em vinhos fortificados (é o termo usado para denominar vinhos que recebem adição de aguardente vínica durante o processo de vinificação, 
elevando o teor de álcool final). Justamente por ser uma categoria à parte e ser possível, dentro dela, encontrar vinhos singulares, impossíveis de serem reproduzidos fora 
de suas regiões, a questão passa ao largo deles. É o que acontece com Porto, Madeira, Marsala, Jerez, Moscatel de Setúbal e os franceses do grupo Vin Doux Naturel.
 Os primeiros registros da adição de aguardente ao vinho datam do século XIII, quando Arnaud de Villeneuve, membro da escola de medicina de Montpellier e 
considerado o mais eminente médico da sua época, descobriu que o procedimento interrompia o processo de fermentação, acarretando sobra de açúcar (não fermentado) 
e o consequente paladar adocicado.
 Seu interesse, no entanto, não estava no vinho fortificado, mas sim na utilização médica do álcool obtido pela destilação. A ideia de adicionar álcool à bebida nasceu 
com o objetivo de dar maior durabilidade ao vinho carregado em grandes expedições marítimas no fim do século XV. De forma não coincidente foi a época em que a Inglaterra 
perdeu a Aquitânia (a região de Bordeaux) para os franceses e a Holanda igualmente estava em conflito com a França. O processo natural foi buscar novos fornecedores 
pela Europa e isso explica o posicionamento portuário e mediterrâneo das principais zonas de produção dos vinhos fortificados. Devido à proximidade e facilidade de 
acesso, a região vinícola do Douro obteve a primazia no fornecimento para os ingleses. Some-se a isso os benefícios fiscais concedidos ao vinho português frente ao francês, 
decorrentes do Tratado de Methuen, firmado em 1703. A adição de um pouco de aguardente depois de concluída a fermentação também visava aprimorar o sabor de muitos 
vinhos toscos, produzidos sem o devido cuidado numa região tão quente como o Douro.
 O estilo do vinho do Porto de então tem pouco a ver com o de hoje. Foi só com o passar do tempo, entre a segunda metade do século XVIII e a primeira do século 
XIX, que o método de acrescentar álcool vínico durante a fermentação, como é usado atualmente, foi se aprimorando, assim como a uso de barris de carvalho por longos 
períodos para envelhecer o vinho.
 Colonizada por Portugal em 1420, a Ilha da Madeira teve a cana-de-açúcar e a uva como as primeiras culturas. A principal variedade de uva, na época, a malmsey 
(versão inglesa da malvasia) teve ótima adaptação às condições locais e no fim do século XVI a cultura do vinho já era mais rentável que a do açúcar.
Situada cerca de mil quilômetros a sudoeste de Portugal e a 700 quilômetros da costa do Marrocos, a ilha era parada obrigatória no século XVII para os barcos que navegavam 
pelo Atlântico se abastecerem, carregando em seus porões o vinho ali produzido. Para suportar o trajeto, com longas distâncias e sofrendo com altas temperaturas, adotou-
se, por volta de 1750, a prática de adicionar álcool aos vinhos. Alguns desses vinhos acabavam retornando e, surpreendentemente, voltavam melhores, fenômeno que, 
verificou-se, estava associado ao calor que acelerava sua evolução. A descoberta incitou produtores e negociantes a enviar tonéis de vinho para longas viagens marítimas 
com o objetivo de valorizá-los. Nascia assim o “Vinho de Roda” (técnica de mandar as barricas dar uma “voltinha”) ou “Vinho Torna Viagem”. Prova de seu sucesso é o 
Madeira ter sido utilizado para brindar a Declaração de Independência dos Estados Unidos em 1776.
 Tempos depois, tais condições foram passadas para as adegas, transformando-se no processo industrial de elaboração dos Madeira, que, com poucas mudanças, é 
empregado até hoje: as uvas são desengaçadas e encaminhadas para as cubas de fermentação, onde, num certo momento, é acrescentado aguardente vínica que eleva 
a graduação alcoólica para algo entre 17 graus e 20 graus, interrompendo imediatamente o processo. O momento da adição da aguardente é que vai definir o grau de 
doçura do vinho - se isso for feito cedo (mais ou menos no meio do processo de vinificação) sobra mais açúcar sem fermentar, ensejando um vinho doce; a interrupção no 
final resulta num Madeira seco; situações intermediárias dão, por consequência, meio secos ou meio doces. São as quatro classes de Vinho Madeira, não necessariamente 
expressas no rótulo. Elas, a rigor, estão associadas às quatro uvas nobres cultivadas na ilha e que se adaptam a tais perfis: sercial é sinônimo de seco, verdelho (vale também 
para a rara terrantez) de meio seco, bual de meio doce, e por fim, ou malmsey de mais doce na escala.
 Até aí, em tese, nada o distingue de outros vinhos fortificados. Seu diferencial começa a tomar forma com o sistema de envelhecimento, que se resume em passar 
o vinho recém-elaborado por uma fase de calor. Com uma dessas garrafas na mão não é preciso nenhuma pressa. Como passam por todo esse processo de oxidação 
acelerado, devido à exposição a temperaturas mais altas, e gradual, pelo lento contato com o oxigênio através da porosidade da madeira, os Madeiras são praticamente 
eternos. Tem mais: isso vale até com a garrafa depois de aberta. Leia mais em: http://www.valor.com.br/cultura/5403105/o-nobre-alcool-dos-vinhos-fortificados#  
* Jorge Lucki é um dos maiores conhecedores de vinhos do país e colunista do jornal Valor Econômico. Escreve também para a Revista Prazeres da Mesa.

SELEÇÃO DE ARTIGOS

http://www.valor.com.br/cultura/5403105/o-nobre-alcool-dos-vinhos-fortificados%23
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“VINHOS DO DIA-A-DIA: AS GARRAFAS MAIS IMPORTANTES QUE VOCÊ IRÁ BEBER”- POR ERIC ASIMOV
NEW YORK TIMES - 22/03/2018

 Livros foram escritos sobre as maravilhas de Montrachet, as complexidades do Domaine de la Romanée-Conti e as deliciosas maravilhas de Yquem, todos vinhos 
notáveis que a maioria das pessoas só pode sonhar em poder pagar.
 O Instagram é repleto de fotos dos proverbiais “vinhos de unicórnio”, garrafas tão raras que são avistadas com a frequência de animais místicos. De alguma forma, 
essas fotos parecem ser postadas por sommeliers, provando que essas garrafas são escassas apenas para aqueles sem acesso ao dinheiro de outras pessoas.
 Quanto mais atenção é prestada às garrafas raras e profundas que incendeiam a imaginação, muito menos se dedica aos tipos de vinho que as pessoas podem 
realmente consumir em qualquer refeição durante a semana.
 No entanto, as garrafas que podemos abrir todos os dias são, na verdade, os vinhos mais importantes em nossas vidas, assim como a arte em que vivemos em nossas 
casas é mais significativa do que poderíamos ver em uma visita ocasional a um museu.
A rara obra-prima engarrafada pode esticar a mente, ampliando nossa noção do que o vinho pode ser e das emoções que ele pode provocar. Essas garrafas especiais, se 
tivermos a sorte de beber uma, ocupam um lugar exaltado, porque estabelecem referências e ampliam o contexto, à medida que surpreendem. Mas os prazeres mais simples 
dos vinhos cotidianos moldam nossas atitudes e desejos, despertam a curiosidade e atiçam a imaginação. Eles forjam nosso relacionamento com o vinho e, finalmente, 
definem seu papel em nossas vidas.
 As alegrias de um, não podem ser compreendidas sem os prazeres do outro. Ausência de ambos os lados distorce o todo. Mas eu diria que para as pessoas que amam 
o vinho ou que querem entendê-lo melhor, prestar mais atenção aos vinhos do dia a dia do que às garrafas raras e caras pode melhorar significativamente a vida de beber.
 Isso va le especialmente para críticos e jornalistas de vinho de todos os tipos. Em vez de falar de vez em quando com “bons valores” ou “garrafas de terça à 
noite”, eu gostaria de ver uma atenção regular e proposital direcionada aos vinhos do dia a dia, boas garrafas com preços moderados e fáceis de beber configurações, mas 
ainda são interessantes o suficiente para inspirar admiração e para ser profundamente prazeroso.
 O mundo está cheio desses tipos de vinhos, mas, paradoxalmente, parecem difíceis de encontrar. Como pode ser?
 Nos últimos 25 anos, uma explosão na diversidade desintegrou a estrutura outrora simples para conhecer e entender o vinho. Aqui nos Estados Unidos, agora temos 
acesso a mais tipos diferentes de vinhos do que nunca, de mais lugares, em mais estilos, feitos frequentemente de uvas que eram amplamente desconhecidas no final do 
século XX.
 Mas, em vez de facilitar o trabalho de encontrar e selecionar uma garrafa boa e interessante, essa nova diversidade parece ter dificultado a tarefa. Tantas escolhas 
podem ser confusas. Em vez de dar uma chance ao desconhecido, muitas pessoas preferem se contentar com uvas familiares, atraindo nomes de marcas e lugares conhecidos.
 Eu tenho muita simpatia por esse ponto de vista. Temos muito tempo e energia para absorver novas idéias, especialmente em um mundo em que o inesperado chega 
a uma velocidade assustadora. Boa comida e bom vinho não são prioridade de todos.
 Mesmo se você gostaria que fosse uma parte mais importante da sua vida, o vinho ainda vem em muitas variedades e de muitos lugares para absorver confortavelmente 
e rapidamente. Por isso, gostaria de oferecer algumas recomendações práticas para tornar mais fácil beber melhor todos os dias.

Pense em vinho como comida. Se você se importa de onde vem sua comida, como é criada, cultivada ou produzida e sobre suas conseqüências éticas e de saúde, aplique 
a mesma lógica ao vinho. Você vai acabar preferindo o vinho que é cultivado e feito de forma mais conscienciosa, com maior reflexão e cuidado. Seus vinhos serão menos 
propensos a serem fáceis ou simples, e mais propensos a serem expressões da cultura.

Tire o vinho do seu pedestal. O vinho é apenas uma bebida prazerosa. Deve ser pensado como um alimento comum na mesa, como pão ou azeite. Não é apenas 
para ocasiões especiais, não é apenas cerimonial, não requer ferramentas especiais para desfrutar ou poderes incomuns de gosto ou cheiro para saber o que é bom e o que 
não é. Sabemos que ostras são maravilhosas, por exemplo, mas algumas pessoas não conseguem suportá-las, e o mesmo acontece com certos vinhos. É apenas um gosto 
pessoal, não um julgamento da personalidade ou do caráter de uma pessoa.

Pense na ocasião, e não no que está no topo de uma escala universal de grandeza. Muitos podem concordar que o grand cru Burgundy ou o 1er Cru de Bordeaux 
ou os antigos Barolos estão entre os melhores vinhos do mundo. Mas esses podem não ser os melhores vinhos para as noites comuns da semana, quando você está cansado 
e quer uma refeição rápida e uma mamadeira descontraída. Nessas ocasiões, o melhor vinho pode ser um bom riesling Finger Lakes, ou um Etna Rosso básico, não um 
Chambertin profundo.
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Encontre uma boa loja de vinhos. Isso aumenta muito as chances de encontrar boas garrafas, porque os mercadores conscientes eliminaram grande parte do lixo. Evite 
supermercados e outros estabelecimentos indiferentes. Embora você possa encontrar a garrafa decente ocasional, eles estão cheios de vinhos processados e marcas vazias 
que são o equivalente a calorias vazias.

Confie em comerciantes e sommeliers. Ninguém conhece melhor as mercadorias do que os comerciantes que as compram. Em boas lojas, peça ajuda. Diga-lhes o seu 
orçamento, talvez o que você está cozinhando, ou os tipos de alimentos que você gosta de comer, se você está comprando mais do que uma garrafa ou duas. Essa abordagem 
direta é muito mais útil do que analisar aplicativos que agregam partituras ou pretendem discernir seu gosto. Comerciantes querem negócios de devolução. Forjar um bom 
relacionamento valerá mais cedo do que você pensa. O mesmo acontece nos restaurantes, onde os bons sommeliers se preocupam mais com a sua felicidade do que em 
vender a garrafas mais caras. Eles querem você de volta.

Gaste um pouco mais. Por US$ 10, você pode encontrar muitas garrafas de bons vinhos, mas se puder gastar de US$ 15 a US$ 20, o potencial de qualidade e prazer 
aumenta exponencialmente. Eu percebo que para muitas pessoas isso é muito para gastar com vinho todos os dias, ou mesmo a cada dois dias. Mas, no entanto, essa é a 
realidade do preço do vinho. Se for demais, talvez tente uma vez por semana.

Comprometa-se com a diversidade. Não gosto de pensar em ter sempre os mesmos vinhos da casa, garrafas simpáticas que são compradas em quantidade. Tantos 
grandes vinhos estão disponíveis hoje que parece uma vergonha fazer sempre uma única escolha ser um rótulo de branco ou tinto. Isso não quer dizer que você deve evitar 
comprar de vinhos dignos de guarda. É um grande prazer beber estes vinhos durante o período de sua guarda, para avaliar como eles evoluem. Isso é muito diferente de 
beber os mesmos vinhos todas as noites e dias.

Explorar. Se você ficar apenas com versões baratas de uvas bem conhecidas e de status elevado, como pinot noir, chardonnay ou cabernet sauvignon, raramente encontrará 
um bom vinho de valor. Muitas dessas garrafas mais baratas são processadas com tecnologia ou aromatizantes para imitar garrafas caras. Em vez disso, você encontrará 
valores melhores buscando vinhos honestamente feitos a partir de uvas pouco conhecidas e em regiões desconhecidas.

 Se você puder seguir estes passos, estará a caminho de beber muito melhor. Outras coisas podem ser úteis, como ter alguns copos de vinho decentes. Mas nada é 
mais importante que o próprio vinho. Um bom vinho ainda será bom consumido em copos, mas mesmo os melhores copos não ajudarão uma garrafa medíocre.
 Mais um elemento ajudará a promover a apreciação dos vinhos do dia-a-dia: ampliar a definição de grandeza. Todo tipo de vinho digno tem um papel a desempenhar. 
Selecionar garrafas para ocasiões é tão importante quanto harmonizar vinho com comida.
 Por muito tempo, pensamos em grandes vinhos apenas em termos de seu potencial para envelhecer, evoluir, ser profundo e complexo. Todos esses são atributos 
maravilhosos e definem o vinho em seu nível mais alto.
 Mas talvez precisemos pensar em grandeza em termos de quão bem os vinhos podem desempenhar seu papel. Se certas garrafas são acessíveis o suficiente para 
serem vinhos do dia a dia, e interessantes o suficiente para captar a nossa atenção enquanto refrescando e deliciando, isso não é tão bom assim? Eu acho que sim! Leia mais 
em: https://www.nytimes.com/2018/03/22/dining/drinks/everyday-wines.html

https://www.nytimes.com/2018/03/22/dining/drinks/everyday-wines.html
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“FORRESTER, ESSE MALANDRO, JÁ 
ACREDITAVA NOS VINHOS TRANQUILOS 

DO DOURO”- POR PEDRO GARCIAS 
FUGAS - 24/03/2018

 Nunca saberemos que Douro existiria hoje se as teses de James Forrester 
tivessem vingado. Seria, de certeza, diferente.
Todos nos habituámos a recordar Joseph James Forrester, o lendário Barão de 
Forrester, como o autor do muito celebrado Mapa do País Vinhateiro do Alto Douro 
e como o mais duriense dos ingleses, morto, em 1861, no naufrágio de um barco 
rabelo no Cachão da Valeira, numa viagem entre a Quinta do Vesúvio e Peso da 
Régua, e do qual se salvaram D. Adelaide Ferreira e o seu marido, Francisco Torres. 
Sobre a sua extraordinária obra e vida (e a suprema ironia de ter morrido no rio 
que cartografara e que conhecia como ninguém) já se escreveram livros e livros, 
mas há uma faceta do seu percurso como negociante e produtor de vinho do Porto 
(Forrester chegou a produzir duas mil pipas de vinho do Porto por ano) que merece 
ser sublimada, pela sua actualidade: a luta que travou contra a “nova moda” de 
interromper a fermentação do vinho com a adição de aguardente, o vinho do Porto 
actual. Antes, só no final da fermentação é que era adicionada alguma aguardente. 
Os vinhos ficavam sempre secos.
 Adepto da integralidade do vinho duriense, Forrester opunha-se a todo o tipo 
de “adulterações”, como a utilização de baga de sabugueiro e açúcar, e defendia 
um vinho com pouca ou nenhuma aguardente. O barão disse o que pensava na 
brochura A Word or Two on Port Wine, publicada em 1844, em Londres, causando 
um verdadeiro terramoto, que durou cerca de uma década. Atacado violentamente 
pelos seus pares (mais duro, só mesmo Camilo Castelo Branco, que o detestava, ao 
ponto de, uns bons anos depois, se referir ao seu afogamento como “uma das mais 
notáveis vinganças do rio Douro”), teve amparo apenas nos pequenos lavradores do 
Douro. Mas acabou por perder essa batalha.
 Forrester criticava os vinhos encorpados, retintos, poderosos e adocicados, 
feitos de acordo com a moda da altura (iniciada nos alvores do século XIX) e que 
degeneravam frequentemente em excessos cultivados pelo comércio. Ao contrário 
da maioria, que encarava a aguardentação como um melhoramento necessário 
do vinho duriense, Forrester acreditava que os bons vinhos do Douro valiam por si. 
Na sua opinião, o vinho natural do Douro “perfeitamente fermentado é vigoroso 
e elegante no paladar, e de gosto seco, com um cheiro atractivo”. “É animador e 
digestivo; e decomposta que seja a parte sacarina, e convertida em álcool, pouco 
ou nenhum espírito adicional se necessita para o conservar. Aumenta com a idade 
em gosto e aroma; e sendo perfeitamente trasfegado pode durar por muito tempo, 
conservando assim todas as suas propriedades vinícolas.” Visionário, pugnava por 
vinhos mais puros e singelos, de preferência feitos de Bastardo, Alvarelhão, Touriga, 
Tinta Francisca, Tinta Lameira, Tinta Grossa e Sousão, que eram as castas do seu 
agrado.
 Sim, o Sousão (o Vinhão dos Vinhos Verdes) já existe no Douro há mais de 

200 anos. E o Castelão, que só associamos ao Sul do país, ainda há mais tempo. No 
século XVI, a propósito dos “excelentes vinhos [de Lamego] e de mais dura que no 
reino se podem achar e mais cheirantes”, Ruy Fernandes já enumerava como castas 
tintas de qualidade a Castelão, a Bastardo, a Donzelinho, a Samarrinho, a Mourisco 
e a Verdelho Preto, entre outras. Nas variedades brancas, destacava a Trincadente, 
a Agudelho, a Gouveio, a Mourisco e a Álvaro de Sousa, como era conhecida a 
Malvasia Fina, a melhor de todas também para James Forrester.
 Com o advento do vinho do Porto, o Douro passou a ser associado só a este 
fortificado, pelo que é mais ou menos aceite dizer-se que o Douro só despertou para 
os vinhos tranquilos há três décadas. Mas esta visão da história é um pouco redutora. 
Desde sempre se fizeram brancos, palhetes e tintos tranquilos no Douro. É verdade 
que a maioria era consumida na região. No entanto, no início do século XX houve 
um vinho duriense que alcançou grande prestígio nacional, o branco Ermida, da Real 
Companhia. Chegou a ser o vinho da moda no país, sobretudo entre as elites.
 Com a proclamação da República, a moda passou a ser o vinho de Colares 
(Viúva Gomes, Burjacas, M. Silva), logo destronado pelos Serradayres (Tejo), branco e 
tinto, e pelos Bucelas. Nos banquetes do poder, onde as modas nasciam, seguiram-
se os vinhos da Bairrada, os Bussaco, os Agueira, os vinhos de Óbidos e o Lago 
Cerqueira, um verde de Amarante. Com o Estado Novo, saltaram para a ribalta os 
vinhos do Dão. Mais tarde, chegaria a moda dos rosés, ditada pelo Mateus, a que 
se seguiu um longo reinado dos vinhos alentejanos. Quem recorda esta evolução é 
Águedo de Oliveira (um transmontano de Torre de Moncorvo que foi ministro das 
Finanças de Salazar), no seu ópusculo A problemática intrincada do vinho de Lamego, 
publicado em 1974 pelos “Amigos de Bragança”, antecâmara da fundação Os Nossos 
Livros, que o político deixou como herança naquela cidade.  
 Os vinhos tranquilos do Douro, tirando os fenómenos Ermida e Mateus Rosé, 
só começaram a ganhar verdadeiro protagonismo com os vinhos da Casa Simões, 
do Chiado, vendidos em garrafas duplas, e, sobretudo, com o Barca Velha e o 
Reserva Especial, da Casa Ferreirinha. A partir daí, houve uma série de vinhos da 
Real Companhia Velha e de algumas cooperativas que chegaram a ter alguma fama. 
Porém, o Douro só passou a ser uma região de grandes vinhos tranquilos quando os 
produtores de vinho do Porto passaram a dar um segundo destino às uvas. E isso foi, 
de facto, há muito pouco tempo.
 Nunca saberemos que Douro existiria hoje se as teses de James Forrester 
tivessem vingado. Seria, de certeza, diferente. Pelo menos, os seus vinhos tranquilos 
já podiam ter uma história de mais de 150 anos, que, neste negócio, é mais ou 
menos o tempo necessário para se começar a viver do prestígio. Mas a História seguiu 
o rumo que se sabe.
Leia mais em:  https://www.publico.pt/2018/03/24/fugas/opiniao/forrester-
esse-malandro-ja-acreditava-nos-vinhos-tranquilos-do-douro-1807333 

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).

https://www.publico.pt/2018/03/24/fugas/opiniao/forrester-esse-malandro-ja-acreditava-nos-vinhos-tranquilos-do-douro-1807333
https://www.publico.pt/2018/03/24/fugas/opiniao/forrester-esse-malandro-ja-acreditava-nos-vinhos-tranquilos-do-douro-1807333


12VINOTÍCIAS

“CHOCOLATE – DICAS DE COMO DEGUSTAR E COMO COMBINAR 
COM BEBIDAS”- POR MARCELO COPELLO

VINOTECA - BACO MULTIMIDIA - 27/03/2018

 O chocolate tem mais de 5 mil anos de história. É originário da América, onde era preparado em forma líquida pelas civilizações pré-colombianas. Foi levado para a 
Europa pelo navegador espanhol Cortez em 1528 e tornou-se popular como bebida. O formato em barra, como é mais conhecido hoje, surgiu em 1847, na Inglaterra.
 O aspecto mais sedutor desta jóia marrom é sua textura. A manteiga de cacau derrete exatamente à temperatura do corpo humano, o que confere a esta apetitosa 
comida uma sensação luxuriante quando em contato com a boca. Sem mencionar os efeitos de diversos de seus componentes, como a capacidade de estimular a produção 
de serotonina, neurotransmissor que provoca sensação de bem-estar.
COMO DEGUSTAR UM BOM CHOCOLATE - Morda um pedaço pequeno e deixe-o desmanchar lentamente na língua. Se for de qualidade, irá dissolver-se de modo uniforme. 
Seu tato ao derreter deve ser cremoso, liso como o cetim e macio como o veludo. Evite os pastosos, grudentos ou granulosos. A presença de arenosidade é indicação de que 
demasiado açúcar foi usado. Seu paladar deve ser equilibrado em sua doçura e amargor, e o final longo, agradável e sem deixar gosto de nenhum tipo de química. Aromas 
comuns em bons exemplares são: nozes, caramelo, terra, fumaça, chá, manteiga, baunilha (o mais típico) e especiarias, além de algumas frutas e flores. Falo do produto 
puro, sem contar com os possíveis sabores adicionados à ele.
VINHO & CHOCOLATE - Adianto que os piores chocolates e que realmente são difíceis de combinar com vinho são o chocolate branco e o chocolate ao leite – estes contém 
muita gordura e açúcar e pouco cacau.
 O ideal é usar chocolates com menos gordura, menos açúcar e com um teor maior de cacau, entre 40% e 80%. Vou dar algumas dicas de que vinhos combinar com 
chocolates:
1-O mais fácil de combinar com chocolate são os tintos fortificados como o Vinho do Porto. Para estes o ideal são chocolates de teores de cacau alto, entre 60% e 80%, que 
podem ser puros ou com nozes, avelas ou castanhas, ou com café. E o
Banyuls? Este fortificado doce do sul da França é sempre lembrado quando o assunto é chocolate, mas eu pessoalmente nunca provei um Banyuls tão bom quanto um bom 
Vinho do Porto.
2- Os vinhos brancos de sobremesa, doces, do tipo Late Harvest ou Sauternes vão muito bem também. Para estes o ideal são chocolates não tão amargos, entre 40% e 60%, 
puros ou com frutas cristalizadas, como laranjas.
3- Com vinhos tintos secos não é tão fácil, mas é possível e pode ficar ótimo! É preciso um tinto mais tânico, como um Tannat, um Petit Verdot ou um Cabernet Sauvignon 
mais jovem e nervoso. Para estes o chocolate não deve ser tão amargo, entre 40 e 60%, puros ou com frutas secas, negras ou vermelhas, como ameixas secas.
OUTRAS BEBIDAS & CHOCOLATE - Outras bebidas também se prestam muito bem a este casamento delicado e podem combinar bem com os chocolates que não vão bem 
com o vinho, de teores de cacau muito baixo (menos de 40%) ou muito alto (acima de 80%).
 Para os chocolates ao leite ou chocolate branco, recomento licores de frutas, como Cointreau, Grand Marnier, Amareto, Frangelico; destilados, como os whisky, 
bourbon, cognac e armagnac podem ser ótimas opções para vários tipos de chocolate, especialmente os muito amargos, acima de 80%. Para quem gosta de chá, um chá 
preto puro, pode ficar ótimo com chocolates de teores intermediários (50-70%)
 Por fim, a bebida que talvez proporcione o casório mais harmonioso: o CAFÉ, por ser a única que consegue superar o chocolate em amargor, evidenciando, assim, 
outras qualidades do alimento. Além disso, a temperatura da moca fumegante aquece o palato e facilita o derretimento do doce.
 A combinação mais advanced e espetacular seria um expresso bem curto e puro com uma barra de chocolate 100%. É de dar água na boca! Leia também: Chocolate 
envelhecido em barricas à venda por US$400  Leia mais em: http://www.marcelocopello.com/post/chocolate-dicas-de-como-degustar-e-como-combinar-com-bebidas 
COMO CONCILIAR VIDA PROFISSIONAL NO VINHO COM SAÚDE – (23/03/2018) - Nem sempre vinho é saúde. A vida do profissional da área é bem menos glamorosa 
do que se imagina. E pode ser altamente insalubre também. Enquanto os discípulos de BACO buscam como a maior das qualidades em um vinho o equilíbrio, em suas vidas 
esta harmonia por vezes se perde. O hedonismo do vinho pode nos levar a negligenciar a saúde.
 Como sobreviver aos numerosos compromissos envolvendo comer e beber? Os jantares até tarde com no dia seguinte degustações logo cedo, à vezes de centenas de 
vinhos? Viagens longas, agenda intensa, às vezes a comida é muita e pesada, às vezes comida é, por longas horas, nenhuma. Como manter uma vida saudável?
 Fiz esta pergunta a sete dos mais renomados profissionais do mundo do vinho, em vários países:
- Stephen Spurrier, um dos mais famosos especialistas ingleses e “pai” do Julgamento do Paris.
- Eduardo Chadwick, proprietário de um dos maiores grupos vinícolas do Chile e recém eleito MAN OF THE YEAR pela revista inglesa Decanter.
- Thierry Desseauve, um dos mais reputados críticos franceses, co-autor do guia Bettane & Desseauve.
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- João Pires, Master Sommelier português radicado em Macau.
- Danio Braga, chef e sommelier, fundador da Associação Brasileira de Sommeliers.
- Christelle Guibert, diretora de degustação da revista inglesa Decanter e do concurso Decanter World Wine Awards.
 Para todos os entrevistados acima, o conceito é o mesmo, buscar a moderação. Todos também citaram atividade física, embora poucos tenham mencionado algum 
tipo de dieta.
 Eduardo Chadwick, que roda o mundo promovendo seus vinhos, confessou que sempre leva na mala seu tênis e jamais deixa de nadar ou correr onde quer que esteja. 
Mas nada de dieta, diz, “na verdade não sigo nenhuma dieta, só trato de beber e comer equilibradamente e tomo vinho todos os dias”.
 O grande especialista francês Thierry Desseauve segue pelo mesmo caminho, mas não vai a pé.  Ele me disse: “estou respondendo este seu email às 2 da manha 
chegando de um grande jantar em Tóquio, e minha resposta se resume a uma palavra: bicicleta!”. Desseauve, que não faz dieta, disse que este é seu único meio de 
transporte em sua cidade, Paris, e que nos fins de semana chega a pedala 80km.
 A bike também é a arma inglesa para nosso problema. Stephen Spurrier, que mantém notável elegância aos 76 anos, diz que o que o mantém magro é sua vaidade. 
Ele não faz dieta nem pratica esportes, mas nos contou alguns truques. “Nunca tomo café da manhã, quase nunca como sobremesa e não como demais nas refeições, não 
gosto de me sentir cheio demais, assim como não gosto de vinhos concentrados demais”. “Vou a todos os meus compromissos em Londres de bicicleta, além disso moro no 
4º andar e jamais uso o elevador”, acrescentou. E conclui “meu lema é: tudo com moderação, mas que no vinho eu não pratico!”
 Sua colega na revista Decanter, a francesa radicada em Londres, Christelle Guibert, tenta compensar as viagens com uma vida mais regrada quando em casa. 
“Quando viajo é difícil ter uma rotina saudável, com todas as degustações e jantares, e sem tempo livre para ginástica, mas assim que volto para Londres retomo minha 
rotina de corridas, ir à pé para o trabalho, almoços leves, e sem lanchinhos à tarde!”.
 Um dos precursores do vinho no Brasil, Danio Braga, também não faz dieta nem pratica esportes, mas lembrou um ponto fundamental para todo profissional: “nas 
nas degustações é preciso cuspir e não engolir”. Isso é tão básico que nenhum dos demais consultados mencionou, mas que o mestre Dânio fez bem em lembrar. “É preciso 
ter autocontrole, evitar exageros, saber beber profissionalmente, tomar muita água, comer o justo e escolher a dedo as degustações que você deve frequentar”, enumera.  
“Sou muito comedido nas quantidades, essa é a minha salvação”, conclui Dânio.
 Mente e corpo em harmonia é o caminho de João Pires, o único Master Sommelier de língua portuguesa. Em suas práticas Pires inclui natação, ioga (Pranayama) e 
meditação, não consome carne vermelha, café, açúcar branco, refrigerantes, nem comida embalada/pré-confeccionada, não bebe destilados, evita cerveja e pão branco 
industrial. “Anualmente faço um mês de detox, com abstenção total de álcool, carne, pão, leite, especiarias e pouco peixe”, complementa. João só baixou a guarda quando 
confessou: “claro que quando estou no Brasil a cerveja vira rotina”.
 E como eu encaro esta questão? Sofro bastante com o ritmo intenso de trabalho, ainda mais por além de atuar como crítico/degustador, sou também produtor de 
grandes eventos.
Uma recente pesquisa na revista Forbes comprovou o que eu já sentia. Na lista das profissões mais estressantes de 2017 vejam quais são as TOP-5:
1-Militar em guerra; 2-Bombeiro; 3-Piloto; 4-Policial; 5-Produtor de Eventos.
 Já fiquei doente várias vezes. Em uma viagem ao Uruguai (já faz muitos anos), em 5 dias (10 refeições), tivemos 10 “assados” (eu só cheguei até o 8o). Na Espanha, 
provando vinhos desde cedo e sem almoço até o fim da tarde, caí de febre. Diversas também foram as noites sem jantar, chegando tarde em alguma cidade pequena da 
Itália, com tudo fechado e hotel sem nem frigobar. Na África do Sul o piriri veio antes e não depois do churrasco de zebra e outras carnes exóticas. Em Portugal não é raro 
chegar tarde vindo de um grande jantar e encontrar produtores no Hall do hotel com seus vinhos, me aguardando para a prova (o que as vezes pode acontecer também 
antes do café da manhã. Já peguei vermes, já tive gastroenterite, indigestão, estafa, insolação, a lista é longa. Mala extraviada não deveria entrar nesta lista, mas já fui e 
voltei da Itália com a mesma roupa...
 O que faço para amenizar este tranco? Procuro ser bem seletivo nas viagens e sempre encurtá-las ao máximo. É comum ir a Europa para 2-3 noites. Meu recorde foi 
ir do Rio à Lisboa para um almoço e voltar no mesmo dia. Outro truque que aprendi é levar sempre algo para comer, várias vezes aquele pacote de cream cracker virou meu 
jantar.
Exercícios - em viagem nunca os faço, as agendas tornam isso impossível. O oposto é verdadeiro, quando em casa faço exercícios regularmente.
O mais difícil é fazer DIETA. Em viagem nunca faço. Em casa minha rotina exclui pão, manteiga, açúcar, doces e refrigerantes.
Mas desenvolvi uma técnica: usar minha gula como arma para emagrecer. Chamo meu truque de A DIETA DE PARIS. Uma das ocasiões na qual perdi mais peso foi quando 
tinha marcado uma viagem de férias com minha esposa para Paris, onde pretendíamos comer “como se não houvesse amanhã”. Nas semanas que precederam o embarque, 
à cada caloria perdida eu mentalmente pensava no que estaria comendo em breve, em Paris... Leia mais em: http://www.marcelocopello.com/post/como-conciliar-
vida-profissional-no-vinho-com-saude  

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

http://www.marcelocopello.com/post/como-conciliar-vida-profissional-no-vinho-com-saude
http://www.marcelocopello.com/post/como-conciliar-vida-profissional-no-vinho-com-saude


14VINOTÍCIAS

“DIA MUNDIAL DE COMER PATO”- POR LUIZ HORTA
FOLHA DE SÃO PAULO - 25/03/2018

 Todo 21 de março, por uma iniciativa francesa, celebra-se o sabor desse país ao redor do globo. Minha francofilia não é segredo, o que não significa 
que não coma e beba com gosto coisas de outras origens. Tenho momentos de fixação em algo, a comida chinesa da região de Sichuan, os pasteis de nata 
portugueses, os vinhos brancos austríacos e alemães.
 E volto à França sempre, como referência e zona de conforto, ma sem fazer uma defesa tola de tudo que é francês como superior: a gastronomia 
independe da geografia, tem muitas outras coisas envolvidas.
 Uns anos atrás, o chef multiestrelado Alain Ducasse, com apoio do Ministério das Relações Exteriores em Paris, criou um evento chamado Goût de France 
(algo como o sabor da França) para divulgar as mesas do país pelo mundo. Conto isso para mostrar como o ato de comer pode ser excelente propaganda e 
fonte de dinheiro.
No período em que os espanhóis tomaram a frente da gastronomia, na última década do século 20, os turistas comilões migraram para lá. E turismo é uma das 
indústrias mais bem exploradas pelos franceses. Para não ficar longo demais e passar para a mesa, o Goût de France foi um sucesso.
 A cada ano, no dia 21 de março, restaurantes com algo francês pelo mundo inteiro celebram este tal sabor especial, ou apenas colocam em destaque 
algum prato do vasto repertório francês de comida, vinhos, queijos, confeitaria. 
 Eu institui como meu dia de comer pato, de prefêrencia o tradicional pato com laranja. A receita ficou muito famosa nos anos 1970 e virou quase um 
clichê.
 Mas clássico é clássico e vice-versa, como brinca o chef Raphael Despirite. E foi para seu restaurante, o Marcel, que fui para o pato anual.
 Despirite tem no DNA o avô nascido em Lyon, que fundou o restaurante em 1955. Como não numeram os patos servidos, como um famoso restaurante 
turístico parisiense, não sabe quantos e de quantas maneiras serviram. Mas o resultado demonstra a intimidade com o bicho, que é confitado na própria 
gordura, tem a pele crocante, molho com a receita canônica (caldo de laranja, redução do assado, toque de licor de laranja e mostarda).
Na mesma semana, coincidência, conheci uma importadora, a Evino, que me surpreendeu, minha culpa total não ter prestado atenção nela antes, pois tem 
preços inacreditáveis pela qualidade dos vinhos.
 E um estilo bem século 21 de negócio, vende online, os sócios são jovens, animados e perceberam uma coisa que faz décadas se espera: há um consumidor 
esperando vinhos que possa pagar e que sejam gostosos. Só isso. Que quer simplificação, menos regras, menos gente buzinando na sua orelha sobre taninos 
e malolática, carvalho esloveno. O que o público quer é ser feliz com um vinho na mão.
 Tudo que eu tento dizer sempre, a importadora já passa para os clientes: pode experimentar de tudo, brancos com carne, copo americano em momentos 
informais, vinho de tampa de rosca, gelo no espumante, você decide, prova e escolhe o que gosta.
 Num universo tão esnobe como o mundo dos vinhos no Brasil, deixar as pessoas com menos “nãos” facilita muito o encontro do bebedor com sua garrafa. 
Acho que eles aproximaram o vinho do estilo francês de beber, em qualquer situação.
 No dia do sabor francês, fiquei combinando o pato com quatro vinhos da empresa (estão sugeridos abaixo), em plena alegria de comer e beber bem, 
quando me lembrei de uma frase muito bonita, do discurso do polemista Alain Finkielkraut, tomando posse na Academia Francesa (a dos imortais de lá).
 A citação é sobre este amor à França que é uma escolha: “...a ternura por uma coisa bela, valiosa, frágil e perecível. Descobri que amava a França no 
dia que tomei consciência que ela também era mortal”.
  A França é bem um país físico, com fronteiras, instituições, rios e montanhas. Mas pode ser este lugar imaginário também, um lugar mental de escolha, 
meu refúgio em tempos difíceis. Uma paixão mortal, como diz o pensador e que pode ser defendida com uma taça na mão e uma garfo na outra, para que não 
desapareça.
VINHOS DA SEMANA: (1) Ensedune Petit Verdot R$ 47,90. (2) Marquis de Prada Buzet R$ 44,90. (3) Gèrard Bertrand Viognier R$ 42,90. (4) Duc d’Henry Blanc 
de Blancs brut R$ 32,90. * valores de referência. Leia o artigo completo em:   https://www1.folha.uol.com.br/colunas/luiz-horta/2018/03/dia-mundial-
de-comer-pato.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/2018/03/dia-mundial-de-comer-pato.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/luiz-horta/2018/03/dia-mundial-de-comer-pato.shtml
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VIAGENS

05 A 16 DE ABRIL 2018 – GUATEMALA, 
CORAÇÃO DO MUNDO MAIA

 Desta vez a opção não é um 
destino exclusivo de vinho, mas de 
boa e ancestral culinária e ainda 
maior legado histórico e cultural 
do período pré-hispânico, o 
GastroCultural GUATEMALA, O 
CORAÇÃO DO MUNDO MAIA a 
ser realizado entre os dias 5 a 16 
ABR 2018. É um programa mais 
leve, sem tantas visitas e longos 
deslocamentos, com duração de 
11 noites.
 Internamente pegamos um 
voo ida e volta a Flores, lá bem 
ao norte a região de amplas e 
profundas florestas de El Petén 
onde se encontram os importantes 
sítios arqueológicos de Yaxhá e 

Tikal, este último o maior do Mundo Maia, chamado da Cidade Perdida.
 E depois, no sul nos movimentamos entre a capital Cidade de Guatemala, 
a Antígua Guatemala, Patrimônio da Humanidade, e o Lago Atitlán considerado 
um dos mais lindos no planeta. Conheceremos mais sobre o café, um dos 
mais reconhecidos no mundo, e faremos duas oficinas culinárias com duas 
chefs bem reconhecidas da comida típica e tradicional guatemalteca, além de 
também conviver com as mulheres tecedoras descendentes dos maias.

Mais informações: Zênithe Travelclub - (31) 3225-7773, ou operacoes@zenithe.
tur.br

02 A 08 DE AGOSTO 2018 – VAMOS AO 
SUL DE MINAS E NORTE DE SÃO PAULO

 No interior de São Paulo 
e Minas Gerais se concentra 
uma produção vinícola 
maravilhosa! Não perca a 
oportunidade de participar 
deste Roteiro orientado 
por Ana Maria Gazzola, 
uma expert em vinhos, 
em que serão visitadas as 
principais vinícolas que estão 
revolucionando a indústria 
do vinho a partir da adoção 
da técnica de dupla poda. 
Desta forma os produtores 
podem colher as uvas nos 
meses secos do inverno, 
quando nas outras regiões 
do hemisfério sul a colheita 
se dá nos meses de fevereiro e março, meses tipicamente chuvosos durante 
o nosso verão. Além dos vinhos, a região vem despontando como produtora 
de azeites, e já é reconhecida como uma grande produtora de queijos de 
qualidade.

Mais informações: Zênithe Travelclub - operacoes@zenithe.tur.br  ou (31) 
99791-8093
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NOTÍCIAS ENOGASTRONOMICAS E DICAS

DIEGO ARREBOLA GANHA TÍTULO INÉDITO
 Pela terceira vez, Melhor Sommelier do Brasil! O primeiro a conquistar o tricampeonato! No mês de maio Diego terá a oportunidade de, mais uma vez, 
representar o Brasil no Concurso Pan Americano de Montreal, no Canadá. 

PROGRAME-SE: VEM AÍ O MALBEC DAY
 Emblemática uva da Argentina ganha destaque na capital paulista. Neste dia 19 de Abril, a Wofa - Wines of Argentina, promove o Malbec Day, evento voltado para 
especialistas e amantes de vinho. A iniciativa, realizada em São Paulo, já é tradicional no calendário do setor e trata como protagonista a uva homônima e que dá nome ao 
projeto. A programação conta ainda com música, food trucks e degustações. Acontece na Casa Traffo, na Vila Olímpia, das 18h30 às 22 h; e os ingressos estão a venda pelo 
www.foodpass.com.br, por R$ 50. (Fonte – Revista ADEGA – Redação – 22/03/2018).

SOM DA BOLHA REVELA QUALIDADE DO ESPUMANTE
 Cientistas acreditam que você pode “ouvir” a diferença entre os espumantes. De acordo com um estudo da Universidade do Texas publicado no Science Daily, o som 
das borbulhas dos espumantes pode ser usado como medida de qualidade do vinho. Segundo eles, tanto o número como o tamanho das bolhas em um espumante são 
normalmente indicadores de qualidade. Borbulhas nas e frequentes costumam ser exaltadas enquanto as bolhas grandes e infrequentes são consideradas piores.
 “O objetivo do projeto é estudar os sons que as bolhas fazem e ver o que podemos inferir sobre isso. As bolhas são muito ressonantes. Elas basicamente soam como 
sinos, e a frequência desse som depende, em parte, do tamanho das bolhas. Existe uma noção bem conhecida que a qualidade de um vinho espumante está correlacionada 
com o tamanho de suas bolhas e estamos investigando se a distribuição do tamanho de uma bolha de um vinho espumante pode ser obtida a partir de medições acústicas 
simples”, revelou Kyle S. Spratt, autor do estudo com Kevin M. Lee e Preston S. Wilson.
 A equipe mediu a acústica de Champagne usando um hidrófono, um instrumento usado para gravar som debaixo d’água. No entanto, quando usado em bebidas 
carbonatadas, os sons gravados pelo hidrófono cam distorcidos, pois as bolhas se formam no próprio dispositivo. Para impedir que isso acontecesse, os cientistas usaram 
“um hidrófono muito pequeno”.
 Eles também descobriram que a taça impactou nos resultados. “Uma taça de vinho também é um objeto ressonante, de modo que outro desa o para nós era garantir 
que as características do próprio vidro não estivessem prejudicando nossas medições”, revelou Spratt.
 A equipe acredita que suas descobertas podem ser úteis em testes de garantia de qualidade de espumantes, bem como outras bebidas carbonatadas. Eles disseram 
que existe a possibilidade de que a medição do som das bolhas possa sinalizar possíveis falhas ou problemas que não são detectáveis pelo gosto apenas. “A aplicação direta 
seria como uma ferramenta simples que poderia ser usada para monitorar a distribuição do tamanho da bolha em espumantes”, apontou Spratt. (Fonte – Revista ADEGA – 
Redação – 1903/2018).

REI DO BARBARESCO NA SICÍLIA
 Angelo Gaja decidiu investir em vinhedos ao redor do vulcão Etna. Um dos primeiros nomes quando se fala em Barbaresco certamente é o de Angelo Gaja, o homem 
que fez questão de tornar os vinhos daquela região piemontesa tão ou mais célebres do que os da vizinha, Barolo. Mas, visionário como é, Gaja foi além, expandiu dentro 
do Piemonte e produz vinhos em diversas regiões, inclusive Barolo. Não contente, ele decidiu se aventurar também na Toscana a partir de 1994, onde entre outras coisas, 
produz Brunellos e Supertoscanos.
 Mas quem acreditava que Gaja pararia por aí estava enganado. Depois de se consagrar nas duas mais famosas regiões vitivinícolas italianas, agora ele enveredou pela 
Sicília. Comprou recentemente 21 hectares aos pés do monte Etna em uma joint-venture com Alberto Graci, um produtor local. Os primeiros vinhos devem ser produzidos 
já na safra 2017 e há intenção de que seja construída uma vinícola e outros vinhedos possam ser incorporados futuramente. 
 “Faremos as coisas sem pressa, passo a passo. Vim para o Etna para aprender, e para colher uvas que eu não plantei. Por que o Etna? É algo que tenho sentido latente 
há algum tempo. Giacomo Tachis foi o primeiro que me falou sobre lá de uma forma sugestiva”, a rmou Gaja. “Não tenho técnicas nem conhecimento para ir ao Etna. Só 
fui porque conheci Alberto Graci”, resumiu. (Fonte – Revista ADEGA – Redação – 21/03/2018).

VINHO E CULTURA

www.foodpass.com.br
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FEMINALISE É UM CONCURSO DE VINHOS APENAS COM JURADAS
 Nesta série de artigos sobre histórias de mulheres no mundo do vinho, a personagem de hoje não é uma mulher, mas um concurso: o Féminalise. O evento, que chega 
a sua 12ª edição, no próximo dia 5 de abril, em Paris, França, terá 600 mulheres juradas, de 23 nacionalidades diferentes. Elas vão avaliar mais de 4.500 vinhos, elaborados 
em 12 países.
 Ao contrário do que se possa imaginar, ao menos em um primeiro momento, o Féminalise foi criado por um homem: Didier Martin, com mais de 30 anos de atuação 
no mundo do vinho. Ele teve a ideia do concurso 22 anos atrás, ao observar a maneira como homens e mulheres provavam e compravam os vinhos, como ele conta na 
entrevista abaixo.
 A primeira edição do Féminalise ocorreu em 2007. Em 2015, o concurso tornou-se mundial. Na metodologia de Martin, cada amostra é provada às cegas, por três 
mulheres, sentadas em distantes uma da outra. Isso impede que qualquer comentário venha a influenciar na nota. Para cada vinho, elas preenchem uma ficha de avaliação, 
com 39 pontos. A seguir, a entrevista com Martin, feita por e-mail.
Como surgiu a ideia de criar um concurso de vinhos apenas com juradas? Duas razões me levaram a criação do concurso. A primeira é que eu adoro as mulheres. A 
segunda é que quando eu trabalhava na venda de vinhos de uma vinícola bem famosa, percebi que de cada dez casais que entrava na loja, em oito deles eram as mulheres 
quem tinham a palavra final na escolha do vinho. Assim, 22 anos atrás, eu tive a ideia de criar um concurso de vinho com as mulheres. Mas tive de esperar alguns anos para 
viabilizar este projeto porque o custo de organizar um concurso como este é muito alto.
Como você define a maneira das mulheres avaliarem um vinho, comparado com os homens? As mulheres procuram a qualidade no vinho, enquanto os homens buscam o 
padrão (o que é esperado). Nas degustações, as mulheres são mais rápidas, eficientes e diretas, comparada com os homens. Elas procuram a qualidade, acima de tudo.
É possível destacar os aromas e sabores que as mulheres gostam mais, comparado com um homem? Não há vinhos femininos, por mais que os homens pensam 
que tem. As mulheres podem gostar de um vinho tinto bem potente e de um vinho doce.
Qual o impacto das mulheres na indústria do vinho? Cada vez mais e mais mulheres escolhem seguir sua carreira na indústria do vinho. Em 2010, a proporção de 
mulheres que trabalhavam na vinícola era de 17%; em 2017, este número chegou a 50%. Além disso, 70% da compra de vinho no mundo são feitas por mulheres. Comprar 
vinhos é uma responsabilidade das mulheres em 70% das casas francesas. Nos Estados Unidos, 83% dos vinhos são comprados por mulheres, segundo pesquisa da US Wine 
Market Council – Ipsos/Baron de Rothschild. (Fonte: ISTO É DINHEIRO - Suzana Barelli – 19/03/2018)

A INDEPENDÊNCIA DE FILIPA PATO
 A portuguesa Filipa Pato poderia ser “apenas” a filha de Luis Pato, o competente e simpático enólogo que soube “domar” a rústica baga. Mas Filipa queria mais do 
que se formar em enologia e um dia assumir os vinhedos da família, na Bairrada. Independente, ela foi estudar no exterior, fez estágios em vinícolas na Argentina, Austrália 
e Bordeaux. Enfim, correu o mundo conhecendo vinhos e a maneira de cada enólogo vinificar. Casou com um sommelier belga, o também simpático William Wounters e, 
juntos, o casal criou sua própria vinícola, que leva o nome dos dois.
 A proposta é elaborar vinhos autênticos, sem maquiagem, como a enóloga gosta de chamar. Isso pode ser traduzido como brancos e tintos que respeitam e expressam 
o lugar onde são plantados São cultivados de acordo com a filosofia biodinâmica desde 2014. Nos vinhedos, o foco são nas variedades autóctones, como a tinta baga e as 
brancas bical, arinto, cercial e maria gomes.
 Filipa começou a ser conhecida pelo seu espumante, batizado de 3B. O nome foi escolhido por ser um vinho da Bairrada, elaborado com a variedade baga e bical, daí 
os três “b”. Mas os vinhos de Filipa não se resumem às borbulhas. Ela tem um branco de muita personalidade, o Nossa Calcário, e um tinto ousado, com a baga vinificada 
em ânforas, o Quercus, entre outros rótulos. No Brasil, os vinhos da Filipa são importados pela Porto a Porto e pela Casa Flora. (Fonte: ISTO É DINHEIRO - Suzana Barelli – 
21/03/2018).
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