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CURSO DE INFORmAçãO BÁSICA DE VINHOS
11 E 18 DE JUNHO DE 2019 - 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 Telefone: 98839-3341 (Márcio oliveira).
Valor Individual: R$ 480,00 (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.

AGENDA:
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Uma oportunidade única de aprendizado para nossa evolução como 
apreciadores de vinho. desde a idade Média, a região tem atraído olhares 
de outras partes do mundo, uma vez Bordeaux estabeleceu a fama de 
serem vinhos elegantes, estruturados, bem feitos e que vai evoluir durante 
sua guarda, para um vinho complexo! os vinhos das melhores safras 
podem durar 10, 20, 30... 50 anos! a degustação será desenvolvida em 
4 tempos
 

SOmENTE 10 VAGAS.

evento será confirmado com 10 inscrições
Reservas pelo Tels.: 98839-3341 (Márcio oliveira) ou e-mail: molivierbh@
gmail.com
Valor Individual: Peça informações
Local: Rua expedicionário alício, n.º 479 – Bairro Mangabeiras - Belo 
Horizonte. 
os eventos de Vinhos do Márcio oliveira são para maiores de 18 anos.
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VALBUENA 5º ANO 2006 – RIBERA DEL DUERO – ESPANHA
  
 o Valbuena 5º año é o segundo vinho das Bodegas Vega sicília, um tinto de excepcional classe e elegância. 
envelhece menos tempo em carvalho do que o Vega sicília Unico, sendo lançado cinco anos após a colheita, e estando 
pronto para ser bebido mais cedo. É um dos grandes ícones do vinho espanhol. o Valbuena 2006 é um corte de 80% 
Tempranillo com 20% Merlot e Malbec.

Notas de Degustação: Cor rubi com alguma nota de evolução, afinal já se foram 13 anos de guarda. Tem grande 
volume e intensidade no nariz, com notas de cereja ao maraschino, ameixa escura e casca de laranja, com um toque 
de mineralidade. o paladar tem uma ataque suave e fresco, aparecendo os sabores de cerejas e cassis misturados com 
alcaçuz e tostados doces de especiaria.

Guarda: Com 11 anos de garrafa o vinho ainda mostra grande potencial de guarda.

Estimativa de Guarda: Com 13 anos de garrafa o vinho ainda mostra grande potencial de guarda.imagino que 
aguentaria mais 5 anos fácil

Notas de Harmonização: ótimo para acompanhar todos os tipos de pratos clássicos de carne de vitela, carne de 
porco, carne de vaca, cordeiro, pato, carnes de caça, carnes assadas e grelhadas em geral.

Temperatura de Serviço:  servir entre 16 a 18ºC. Merece ser decantado.

Reconhecimentos: 94RP/ 94Guia Penin

Degustado numa Festa de Aniversário com familiares e amigos.
Onde comprar. Em BH: mISTRAL - Rua Cláudio Manoel, 723 - savassi. Tel.: (31) 3115-2100. GRAND CRU – av. ns. do Carmo, 1650 - sion. Tel.: (31) 3286-
2796.

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

VINHO DA SEmANA
POR mÁRCIO OLIVEIRA
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 Muitos amantes de vinhos e leitores do Vinotícias perguntam quantos são os estilos de vinho. Um grande amigo tem uma resposta muito simples para esta questão: 
existe o vinho branco, o tinto, o que eu gosto e o que eu não gosto!!!
Mas o desafio vai além desta visão. Podemos dizer que há 9 estilos diferentes de vinho, por conta de diferenças as vezes sutis, as vezes significativas nas características da 
bebida.

Os 9 estilos de vinhos e uma descrição básica de cada um é a seguinte:

VINHOS ESPUmANTES – este é fácil de identificar! Basta lembrar das borbulhas. este vinho surgiu na França e é sinônimo da região de Champagne. o champanhe é um 
vinho restritivo em termos de preço, por isso, vale a pena olhar além para espumantes criados em outros países como o Cava (espanha), Prosecco (itália), Crémant (na própria 
França, fora da região de Champagne) e nunca deixe em segundo plano um espumante brasileiro. eles estão entre os melhores do mundo.

VINHO BRANCO COm CORPO LEVE - estes vinhos brancos secos leves e fáceis de beber são alguns dos vinhos mais vendidos no mundo (mesmo que os vinhos tintos 
tenham mais atenção do público em geral e especialmente no Brasil). Brancos leves são perfeitos para bebericar, ou harmonizar com a maioria dos alimentos. alguns destes 
vinhos são perfeitos para os apreciadores de crustáceos, moluscos, peixes, cozinha asiática, mostrando sabores de ervas verdes de groselha, frutas de polpa branca, cítricos 
e notas de pimentão.
Vinhos que se encaixam nesta categoria incluem uvas como a Pinot Gris, sauvignon Blanc, Grüner Veltliner, albariño e soave. se você valoriza a acidez, procure por vinhos 
de regiões de clima frio. 

VINHO BRANCO ENCORPADO - o que os torna diferentes dos vinhos brancos leves envolve normalmente as uvas que os produzem e as técnicas de vinificação, passando 
inclusive pelo uso do envelhecimento em carvalho. os vinhos brancos encorpados são perfeitos pelo seu sabor rico, paladar com cremosidade e notas muitas vezes 
amanteigadas. a escolha clássica para este estilo é um Chardonnay ou um Viognier. este estilo harmoniza com gastronomias mais substanciais, carnes brancas, massas com 
molhos a base de creme de leite.

VINHO BRANCO AROmÁTICO - as uvas aromáticas são algumas das variedades de vinho mais antigas do mundo, entre elas a Muscat de alexandria (Grécia), que era a 
preferida por Cleópatra. a Moscatel de alexandria cria um vinho branco aromático rico, fácil de beber e gostar, com tendência a serem entendidos como suaves ou doces.  os 
aromas geralmente são intensos, perfumados, que saltam da taça para o nariz. Podem ser secos ou doces, mas a maioria terá um toque doce devido a todos esses aromas 
de perfume. entre as opções, você pode provar Moscato d’asti (presente sob a forma de espumantes também), Gewürztraminer, Torrontés e Riesling.

VINHO ROSÉ - Vinhos rosés foram popularizados no final dos anos 1700, quando os vinhos franceses importados pela inglaterra foram chamados de “Claret” para descrever 
sua cor vermelha pálida. entretanto, é um dos vinhos mais antigos do mundo, produzido na Provence há mais de 2600 anos! os bons rosés são produzidos pelo método 
de sangria, ou seja vinificados inicialmente como um tinto, mas após 4 ou 5 horas de contato com as cascas tintas, é “sangrado” e vinificado como um branco. Você pode 
encontrar vinhos rosados de todos os estilos (doces ou secos) feitos a partir de muitas uvas diferentes desde syrah, Grenache, Carignan, Mourvèdre, Malbec, Tempranillo ou 
Cabernet sauvignon entre outras. algumas das versões mais clássicas do rosé seco no estilo “cor de salmão” vêm da Provence (sul da França) e da região do Pays d’oc. É 
um vinho muito versátil, com aromas e paladar de frutas vermelhas frescas, possibilitando harmonizar com diversas gastronomias

VINHO TINTO DE CORPO LEVE – os vinhos tintos de corpo leve são aqueles que você consegue ver através da cor rubi pálido e têm taninos mais leves. de certa forma são 
os vinhos da iniciação de muitos amantes de vinhos, por serem fáceis de beber. Para muitos, o exemplo clássico de vinho tinto leve é o Pinot noir mas, podemos citar também 
os produzidos com a uva Gamay, mais conhecido pelo nome da região onde cresce chamado Beaujolais. estes vinhos são muito bons para bebericar ou acompanhar pratos 
leves como massas, pizzas, risotos, carnes brancas.

OS ESTILOS BÁSICOS DE VINHOS
POR mÁRCIO OLIVEIRA

ARTIGO
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VINHO TINTO DE CORPO mÉDIO - Vinhos tintos médios são grandes acompanhantes para comida, oferecendo sabores em harmoniza com a acidez que os faz combinar 
com uma grande variedade de pratos. Há muitas variedades que abrangem a categoria de vinho tinto de corpo médio, valendo provar sangiovese, Montepulciano, Barbera, 
Grenache, Merlot, Cabernet Franc. irão harmonizar muito bem com pratos de carnes assadas ou cozidas em molhos suculentos, risotos com cogumelos. 

VINHO TINTO ENCORPADO – Chegamos a um estilo muito apreciado por amantes de vinhos que buscam cores profundas, escuras, e tintos mais tânicos (que muitas vezes 
secam a boca).  o tanino tem uma propriedade adstringente e amarga, quando se liga às proteínas da nossa saliva e tem um efeito de limpeza do paladar. É por isso que 
um ousado vinho tinto combina tão maravilhosamente com um bife suculento e gorduroso, ou uma picanha escorrendo gordura saída de uma grelha de churrasco. aqui se 
incluem os vinhos feitos com uvas como a syrah, Cabernet sauvignon, que vão muito bem, com carnes de caças.

VINHOS DE SOBREmESA – É interessante citar que entre meados e final de 1800, os vinhos doces eram mais populares que os vinhos secos. de fato, vários dos vinhos mais 
reconhecidos do mundo, requisitados por reis ou imperadores eram os sauternes (de Bordeaux), ou os Tokaji essencia (da Hungria), que são em alguns casos, verdadeiros 
xaropes. os vinhos de sobremesa hoje variam de secos a doces e são alguns dos vinhos mais arrojados e aromáticos do mundo. Há muitos tipos diferentes de vinhos de 
sobremesa para provar, levando em conta que há um estilo fortificado (no qual é adicionado aguardente de vinho para aumentar o teor alcoólico do vinho, como no caso do 
vinho do Porto), ou vinhos de colheita tardia (na qual as uvas são deixadas secar na videira, ou em esteiras para concentrar o açúcar). o principal, para que não se tornem 
enjoativos é que tenham boa acidez. Muitos deles valem como a própria sobremesa, permanecendo em nossas taças como verdadeiros vinhos de meditação !!! 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

SELEçãO DE ARTIGOS

“AINDA BEm QUE É ASSIm!” - NUNO GUEDES VAZ PIRES
ESSêNCIA DO VINHO - EDITORIAL

 Portugal vive dos mais felizes e entusiasmantes momentos na área do vinho. e ainda bem que é assim! Confesso, por isso, algum espanto quando tropeço 
nalgumas críticas vindas do próprio setor ou de quem gosta de opinar sobre ele. É que, muito sinceramente, não me parecem muito sustentáveis.
 Comecemos pela famosa questão das castas, a base da tão propalada (e justificada) diversidade dos vinhos portugueses. além do nosso, haverá muitos 
outros países que se possam orgulhar de preservar e potenciar castas nativas? de resguardar vinhas velhas, de plantar vinha nova com castas tradicionais, de 
arriscar novos métodos de vinificação numa simbiose de técnicas e instrumentos antigos e modernos? além do nosso, haverá assim tantos outros países em 
que, numa adega, possam coabitar em saudável harmonia cubas de inox, depósitos de cimento, ovos, lagares de granito, talhas, cubas de madeira, balseiros, 
tonéis?...
 se uma geração de enólogos revolucionou, para muito melhor, o setor do vinho português desde finais da década de 90, uma outra geração mais 
jovem ainda tem-nos desafiado à experimentação sem par – entre os chamados vinhos “naturais”, entre monocastas, entre vinhas de parcelas mínimas, por 
entre “blends” de castas resgatadas do esquecimento. sim, muitos desses vinhos são fora do baralho e resultam em pequeníssimas produções, mas suscitam 
curiosidade e levam-nos a querer experimentar como é uma outra abordagem, um entendimento diferente do vinho. ajudam a agitar águas. e ainda bem que 
é assim! 
 Também nada contra plantações e experimentações de castas francesas. alguém imagina o alentejo sem o alicante Bouschet? e alguém duvida da 
importância do syrah de Cortes de Cima na região, só para citar um exemplo mais concreto? nada contra o recurso a castas forasteiras pelo simples facto de 
termos conseguido, e muitíssimo bem, preservar as castas autóctones portuguesas e fazer delas a nossa grande mais-valia, dentro e fora do país.
 Há alguns anos, o consumidor conhecia pelo nome da casta um determinado vinho (exceção honrosa ao alvarinho)? e hoje? Pois é, esse mesmo 
consumidor, mesmo o mais distraído, sabe que a Touriga nacional é uma casta, tal como o encruzado, o arinto, a Baga, o Verdelho…
 Venha quem vier, digam ou escrevam o que quiserem, Portugal vive um grande momento no que ao vinho diz respeito. e o mérito é dos produtores, das 
empresas, dos enólogos e mais recentemente também de quem trabalha tecnicamente melhor a viticultura.
 a tudo isto poderíamos também somar um outro ângulo de análise. Mesmo face a crises em destinos importantes de exportações, como recentemente 
aconteceu com o mercado angolano, os agentes económicos do vinho souberam reagir de imediato, abrindo novos mercados, fazendo de um problema uma 
janela de oportunidade. não será isto mais uma prova de dinamismo, mais um exemplo de grande vitalidade e do excelente momento a que me refiro? ainda 
bem que é assim! Leia mais em: http://www.revistadevinhos.pt/opiniao/ainda-bem-que-e-assim

Nuno Guedes Vaz Pires junto com nuno Botelho são os empreendedores que fundaram em 2004 a eV - essência do Vinho, empresa líder na produção e 
divulgação de eventos de vinho e de gastronomia em Portugal, tendo também uma forte presença no Brasil.
Com o objetivo de divulgar e comunicar o vinho português, a eV é detentora da revista sobre vinhos, publicada mensalmente, chamada Wine - a essência 
do Vinho, disponível em Portugal e no Brasil. e além da versão impressa, a revista conta ainda com uma versão digital, especialmente pensada para tablets e 
smartphones.
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“AVELEDA CRESCE PARA O ALGARVE COm O PROJECTO VILLA ALVOR” - PEDRO GARCIAS
PÚBLICO – FUGAS / ESPECIAL VINHOS - 01/06/2019 

 depois da Bairrada e do douro, a maior empresa dos Vinhos Verdes estendeu-se ao algarve, onde adquiriu metade da antiga Quinta do Morgadio da 
Torre, um dos mais longevos produtores algarvios. são 80 hectares que remetem para a Provença e nos quais a aveleda pretende erguer o melhor projecto de 
enoturismo da região. 

Leia mais em: https://www.publico.pt/2019/06/01/fugas/noticia/aveleda-cresce-algarve-projecto-villa-alvor-1874572

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).

“O PRIORATO RECONHECE SEUS GRAND CRUS” - mARCELO COPELLO
VEJINHA SP - VINHO E ALGO mAIS - 23/05/2019 

 “o PRioRaTo ReConHeCe seUs GRand CRUs“ – Mais de uma vez, ao entrevistar enólogos pelo mundo, quando perguntei “em que outra região você 
gostaria de fazer vinhos”, a resposta foi: Priorato. os vinhos que aqui produzidos são cultuados por especialistas de todo o mundo. Tive a sorte de estar lá 
semana passada, ver com meus próprios olhos e provar in loco com minhas próprias papilas. segue meu testemunho.

Leia mais em: http://www.marcelocopello.com/post/o-priorato-reconhece-seus-grand-crus

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

https://www.publico.pt/2019/06/01/fugas/noticia/aveleda-cresce-algarve-projecto-villa-alvor-1874572
http://fugas.publico.pt
http://www.marcelocopello.com/post/o-priorato-reconhece-seus-grand-crus
www.marcelocopello.com
mailto:contato%40marcelocpello.com?subject=
http://www.marcelocopello.com/blog
http://www.marcelocopello.com/blog
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“O TAmANHO ImPORTA?” - JANCIS ROBINSON
REVISTA DO VINHO - 06/12/2017

 Uma das principais crenças dos profissionais do vinho indica que quanto maior for a garrafa, mais lenta e melhor será a evolução do vinho. Por esse 
motivo, as garrafas de maior formato acabam por estar com vinhos “premium”. a teoria é a de que em garrafas de maior dimensão o rácio de líquido por 
oxigénio, assumindo o propósito do envelhecimento, é maior e daí que as reações que comprometem a evolução aconteçam mais lentamente e de um modo 
mais majestoso.
 Parte da razão pela qual muitos produtores de vinhos se recusam a usar meias garrafas é a de um rápido e inconveniente envelhecimento. Mas todas 
essas crenças partem do pressuposto que seremos eternos, o que não acontece. Portanto, à medida que envelheço torno-me cada vez mais impaciente e ficaria 
muito satisfeita se todos os vinhos que guardo envelhecessem duas vezes mais rápido do que aparentam. aliás, é bem tentador procurar, deliberadamente, 
meias garrafas.

Leia mais em: http://www.revistadevinhos.pt/opiniao/o-tamanho-importa

 Jancis Robinson é a mulher mais importante do mundo do vinho da atualidade e seu site que é uma das melhores referências para quem quer estar 
atualizado sobre este segmento tão peculiar. Jornalista, ela foi a primeira mulher, então fora do negócio do vinho, a obter o título de Master of Wine, isso no 
já distante ano de 1984. de lá para cá, Jancis conquistou títulos importantes, sempre fruto do seu trabalho – ela, por exemplo, é uma das responsáveis por 
escolher os vinhos da adega da rainha da inglaterra, e foi condecorada com o mérito agrícola francês (o currículo completo dela pode ser acessado em seu site. 
acesse: www.jancisrobinson.com).

http://www.revistadevinhos.pt/opiniao/o-tamanho-importa
http://www.jancisrobinson.com
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VIAGENS

14 A 18.AGO.2019 - XX ENCONTRO DO FÓRUm ENOLÓGICO VAmOS À mONTANHA 2019 - PENEDO (RJ)  

 o VaMos À MonTanHa (VaM) é um evento anual que reúne os participantes do Fórum enológico da academia do Vinho (www.academiadovinho.
com.br) e outros enófilos adeptos, desde o ano 2000. Já está no ar o site do Vamos à Montanha 2019: https://app.eventmaster.com.br/event/vam2019/
site/content/apresentacao  
 o evento acontecerá de 15 a 18 de agosto em Penedo. a programação (que ainda terá pequenos ajustes) já pode ser consultada no site nas abas com 
a Programação do VaM e do Pré-VaM (que estão separadas no site).
 este ano teremos, para os aventureiros, um Pré VaM de dois dias com trilhas no Parque nacional de itatiaia. Teremos, ainda, uma visita à Visconde de 
Mauá. os participantes do VaM que chegarem antes do dia 15 de agosto podem participar de ambas as atividades ou apenas do passeio em Visconde de Mauá. 
Teremos 5 degustações:
- Workshop Harmonização de Chocolates com Vinho, apresentada pela Chocolatière Mirian Rocha
- o Jerez harmonizado com tapas, apresentada por Germán alarcón-Martín 
- Vinhos do Vale de Loire - Les Grande Vignes, apresentada pelo produtor eric Recchia - explorando Bordeaux através de vinhos orgânicos e biodinâmicos 
apresentada por Joseph Morgan Jr. 
- Vinhos Boutique do Chile, apresentada por quatro enólogos Chilenos convidados e 
coordenada pelo produtor chileno david Giacomini. 
- além disso, teremos o desafio de duplas, coordenado por agilson Gavioli. Competição 
que vai movimentar o VaM.
 Finalmente, continuaremos a ter o coquetel (com curadoria de vinhos feita por 
Rogério dardeau), o Jantar Traga seu Vinho e o Jantar de Gala, além do brunch de 
domingo. 
 as inscrições começam no site no meio de Mai, mas para quem já desejar garantir a 
sua hospedagem no Hotel Pequena suécia, pode já realizar as reservas, cujas informações 
estão aí nessa web também.
VALOR DA INSCRIçãO: Hóspedes do Hotel Pequena suécia – em construção. Hóspedes 
de outros hotéis da cidade – em construção (será cobrada pelo hotel taxa de uso por não 
hóspedes). • As inscrições serão abertas no final de Maio de 2019 
PROGRAmAçãO RESUmIDA: a programação do VaM em Penedo incluirá um grande 
leque de atividades (almoços e jantares harmonizados e degustações). o participante 
pode selecionar dentre as opções as atividades de seu interesse. o programa básico inclui 
o evento de Boas Vindas na 5ª feira no final da tarde, o jantar TsV (“Traga seu Vinho”) 
na 6ª feira e o Jantar de Gala (de Gala porque é importante e não porque é “Black Tie”). 
É óbvio que uma viagem à Penedo, na serra da Mantiqueira, pode incluir mais do que 
o evento VaM 2019 (de 6ª feira à domingo). aos que quiserem chegar antes do VaM, 
vamos ter uma programação adicional (o Pré-VaM) que já vem se tornando uma tradição. 
Vai ser um “esquenta” para o evento a seguir.
INFORmAçõES E CONTATO: Comissão organizadora: ana Maria Gazzola / antonio 
dantas/ Lígia Peçanha/ olandina Pacheco. inscrição e informações, fazer contato pelo 
email: vamosamontanha@yahoo.com  ou pelo telefone (whatsapp): 55 (21)99604-
2930

www.academiadovinho.com.br
www.academiadovinho.com.br
https://app.eventmaster.com.br/event/vam2019/site/content/apresentacao
https://app.eventmaster.com.br/event/vam2019/site/content/apresentacao
mailto:vamosamontanha%40yahoo.com?subject=
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18 A 25 DE AGOSTO 2019. VAmOS AO SUL DE mINAS E NORTE DE SãO PAULO

 Viagem de descobertas sobre o potencial da região na produção de excelentes vinhos, azeites, cafés, cachaças e queijos. 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. 

 Um Roteiro conhecendo os vinhos, azeites, queijos, café e cachaças da região. Produtos de destaque, sendo premiados em concursos nacionais e 
internacionais. 

INFOS & RESERVAS: na ZENITHE TRAVELCLUB Consultoria e Operadora de Experiências EnoGastronômicas | Belo Horizonte | Tel: (31) 3225-7773 | 
Contato: fit1@zenithe.tur.br  | http://zenithetravelclub.blogspot.com.br 

mailto:fit1%40zenithe.tur.br?subject=
http://zenithetravelclub.blogspot.com.br
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26.SET A 07.OUT.2019. VIAGEm AO CORAçãO DO mUNDO mAIA

 Guatemala significa “terra das florestas” que assim deu lugar num dos dialetos maias. a Cultura e as Costumes de Guatemala estão marcadas pela 
sua história. os guatemaltecos são na sua maioria mestiços (ou também chamados de ladinos) de sangue espanhola e maia, tanto que alguns campesinos 
são descendentes diretos e puros de várias etnias maias, entre elas K’iche’es, Tz´utujiles e Kaqchiqueles. a civilização maia que habitou a Guatemala atual 
durante quase 600 anos antes do seu declínio nos anos 900 d.C. tem influído de forma determinante na sua historia. este mosaico multicultural inerente na sua 
sociedade atual tem deixado sua marca nos costumes, gastronomia, território e população.
 Venha e experimente, sinta, Perceba e deguste!

sinal de R$ 3.000,00 como INSCRIçãO no momento da solicitação da reserva junto ao preenchimento da Ficha de Inscrição no Programa com 
prazo até: 02 JUN 2019 em dinheiro, cheque ou transferência bancária, sinal a ser descontado no pagamento final. nota: se decidir participar, não 
deixe se inscrever até o ultimo dia. Faça a sua inscrição quanto antes.

INFOS & RESERVAS: na ZENITHE TRAVELCLUB Consultoria e Operadora de Experiências EnoGastronômicas | Belo Horizonte | Tel: (31) 3225-7773 | 
Contato: fit1@zenithe.tur.br  | http://zenithetravelclub.blogspot.com.br 

mailto:fit1%40zenithe.tur.br?subject=
http://zenithetravelclub.blogspot.com.br
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NOTíCIAS ENOGASTRONOmICAS E DICAS

VINHOS DE PORTUGAL ARRANCA NO RIO COm PERTO DE 80 PRODUTORES
 dezenas de produtores portugueses começaram esta sexta-feira a apresentar os seus vinhos aos consumidores do Rio de Janeiro no primeiro dia do Vinhos de 
Portugal, o evento organizado pelos jornais PÚBLiCo, o Globo e Valor econômico, em parceria com a ViniPortugal, e que está este ano na sua sexta edição no Rio e na sua 
terceira em são Paulo.
 ao início da manhã, os produtores começavam a preparar as suas bancadas para receber, na primeira sessão do salão de degustação, o público profissional – 
sommeliers, importadores, donos de restaurantes e de garrafeiras – que vem neste primeiro dia. as restantes sessões do evento, que acontece no Casashopping, na Barra 
da Tijuca, e que se prolonga até domingo, são dedicadas ao consumidor final, aquele ao qual, acredita quem quer conquistar o mercado brasileiro, é agora fundamental 
chegar.
Para que os vinhos portugueses consigam aumentar a sua quota de mercado, diz Jorge Monteiro, presidente da ViniPortugal, a entidade responsável pela promoção dos 
vinhos portugueses no estrangeiro, é importante diversificar os momentos de consumo. a preferência dos brasileiros é ainda muito para o vinho tinto, mas tem-se notado 
um interesse crescente pelos brancos. “nas estatísticas [de exportação] não há quase nenhum rosé ou espumante, o que não quer dizer que não se continue a apostar neles 
também”, afirma.
 “Mas o primeiro desafio são os brancos”, sublinha. “É fazer com que este mercado acredite que estes são vinhos que evoluem, que podem ser guardados e que vale 
a pena investir neles. além disso, frescos são muito interessantes num clima como o do Brasil”. Quem visitar o salão de degustação ficará a conhecer os 78 produtores 
presentes no Rio e, no final, poderá passar pela loja, situada à saída, e comprar os vinhos de que mais gostou.
 Há, em paralelo, uma série de provas, com críticos de vinho: o brasileiro Jorge Lucki falará precisamente de “Grandes vinhos brancos, quanto mais velho melhor”, 
enquanto o Master of Wine do Brasil, dirceu Vianna Junior, se dedicará a duas “grandes batalhas, uma para descobrir “a região dos melhores tintos de Portugal” e outra 
para “os melhores brancos de Portugal”, Luís Lopes falará de vinho da talha e Manuel Carvalho sobre “o fascínio dos grandes Porto”.
existem ainda dois espaços abertos a todos: o Tomar um Copo, conversas de vinte minutos também com enólogos e produtores que falam “na primeira pessoa” e o Vinhos.
com, onde se falará de outros temas, como as mulheres produtoras de vinho, a sustentabilidade ou os estrangeiros que apostaram em Portugal para fazer os seus vinhos.
o evento, que tem curadoria de simone duarte, da out of Paper, tem apostado desde o início na presença dos produtores e enólogos que são quem melhor pode apresentar 
os respectivos vinhos. este ano, entre os momentos altos, destacam-se duas provas verticais, uma de Pêra-Manca, no Rio de Janeiro, com o enólogo Pedro Baptista, que 
vai falar deste icónico vinho alentejano da Fundação eugénio de almeida, e outra, em são Paulo, com Luís sottomayor, enólogo da sogrape, responsável pelo Barca Velha, 
provavelmente o vinho português mais famoso entre os conhecedores brasileiros. 
outro factor que Jorge Monteiro destaca é a evolução que tem havido na forma como os brasileiros olham para Portugal. “Hoje a visão que o Brasil tem de Portugal é muito 
diferente da que tinha há dez anos”, diz. o Vinhos de Portugal, afirma por seu lado simone duarte, tem também desde o início trabalhado nesse sentido, juntando aos vinhos 
outros elementos que mais da cultura portuguesa ao Rio e a são Paulo.
 este ano, uma das novidades é a música. Para além do concerto da brasileira adriana Calcanhotto, que encerrará o evento em ambas as cidades, vêm dois músicos 
de Portugal: Tiago Bettencourt, com um espectáculo no primeiro dia do Rio, e Márcia, que se apresentará ao público de são Paulo, onde o Vinhos de Portugal acontece no 
shopping J.K. iguatemi, tal como nos dois anos anteriores. Fonte - https://www.publico.pt/2019/05/31/fugas/noticia/vinhos-portugal-brasil-1874491

PRAZER E CIVILIZAçãO
 É hora de denunciar a hipocrisia do discurso dos higienistas! Beber vinho não é um problema. aqui os higienistas tocam novamente. desta vez, é um professor de 
medicina pouco conhecido do público que adere a ele. no final de abril, Gérard dubois, presidente da associação alliance Prévention alcool, fez o tour dos aparelhos de 
TV para denunciar este fato muito sério: após 70 anos de declínio constante, o consumo de álcool - e, portanto, de vinho, eles não fazem diferença - parou de diminuir em 
nosso país. o que dubois, em um atalho muito pouco científico, apresenta como resultado de um conluio entre o estado e o que ele chama de “lobby do álcool”.
 Há inconsistência, mas também veneno nesta propaganda proibicionista. Por que tal raiva censurar este vinho que ainda é uma herança magnífica, uma riqueza do 
nosso país? sim, a vinha é um dos produtos mais preciosos da França, uma mistura admirável de artesanato, tradições, o trabalho de homens e mulheres, paisagens e o 
prazer dos sentidos.
 acredita-se que seja um pesadelo ruim. na américa do norte e na Ásia, novos entusiastas pagam milhares de dólares para se juntar aos clubes para acessar os 

VINHO E CULTURA

https://www.publico.pt/2019/05/31/fugas/noticia/vinhos-portugal-brasil-1874491
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maiores vinhos e vinícolas da Borgonha, Bordeaux ou Champagne. Mas em Paris, os médicos de Knock semeiam o medo de proibir melhor: “duas taças de vinho por dia no 
máximo, senão você morrerá de câncer”, trombetearam. Todos no mesmo carrinho!

AGENTES DE SAÚDE PÚBLICA SãO PAGOS PELO ESTADO - Tudo isso é apenas amálgama e mentira. Como sabemos, o manejo do vinho, a atividade física ou os fatores 
genéticos são importantes para estudar os efeitos do álcool na saúde. algumas pessoas podem beber álcool sem toxicidade e outras não podem fazer nada. e todos nós 
conhecemos pessoas que estão felizes em viver e beber cinco ou seis taças de (bom) vinho por dia e alegremente completarão 80 anos!
 Quanto ao chamado conluio entre o estado e os produtores de vinhos e bebidas espirituosas, é - literalmente - o hospital que zomba da caridade. Porque os agentes 
da saúde Pública da França, anpaa, oFdT, inCa e muitas outras farmácias mobilizadas contra o vinho têm uma coisa em comum: são pagas pelo estado, enquanto comem 
por mais nas mãos da indústria farmacêutica.
 Por si só, a decadência de Jérôme Cahuzac, ex-colaborador de Claude Évin no Ministério da saúde, que se deixou corromper por grandes laboratórios, se refere aos 
métodos de um lobby muito mais poderoso que o lobby do vinho: o lobby da saúde. Quem alegará que os viticultores de Gigondas ou Bergerac jogam na mesma divisão?

PARE! BEBER VINHO NãO É Um VíCIO - É hora de denunciar essa hipocrisia. naturalmente, os tartufes que denegrem o vinho são os primeiros a encher suas caves com 
boas garrafas. ainda ouço alain Rigaud, presidente de longa data do anpaa, para me confidenciar há mais de quinze anos: “sr. saverot, as mensagens do anpaa não são 
dirigidas a você, nem para mim, sabemos apreciar o vinho. eles são destinados a pessoas que caíram em excesso “. em nome do que o anpaa, financiado pelos nossos 
impostos, assegura publicamente que o vinho é cancerígeno desde a primeira bebida, o que permitirá amanhã legitimar sua proibição.
 então pare! Beber vinho não é um flagelo. Pelo contrário, reflete um alto grau de civilização... Leia mais em: https://www.larvf.com/plaisir-et-civilisation,4629840.
asp (Fonte - Revue du Vin de France – denis saverot – 28/05/2019).

ANTES DO BREXIT, OS BRITÂNICOS AmANTES DE VINHOS SE APROVISIONARAm Em CALAIS
 segundo maior cliente da indústria do vinho francês atrás dos estados Unidos, o Reino Unido importou 1,3 bilhão de euros de vinhos e bebidas alcoólicas da França 
em 2018. Muitos amantes de vinho ingleses fazem provisões através do canal antes de um possível “Brexit duro” que os deixa na incerteza. “nós somos britânicos, então não 
vamos parar de beber!”, Ri Tom Young em frente a uma loja de bebidas perto de Calais. em uma chuva fina, este sexagenário carrega 300 garrafas de vinho no porta-malas 
de seu carro antes de retornar a essex, a nordeste de Londres. “É para um casamento”, ele se apressa em esclarecer enquanto sua esposa traz novas caixas em um carrinho.
 o casal aproveita suas viagens regulares à França para comprar vinho, “de boa qualidade e mais barato por causa dos impostos muito altos no Reino Unido”. Mas 
desta vez, o contexto diplomático acelerou seu cronograma. “o Brexit não influenciou a nossa compra, mas teve impacto no seu timing: queríamos ter certeza de ter o vinho 
antes da sexta-feira, onde há a possibilidade de sair sem acordo”, diz Tom. “depois, quem sabe o que pode acontecer ... Podemos não ser capazes de fazer isso mais.”
 originalmente programado para 29 de março, o Brexit, votado por um referendo britânico em junho de 2016, já foi adiado para 12 de abril. Mas a imprecisão persiste 
no calendário e na forma que levará esse divórcio histórico. na entrada desta loja de bebidas em Coquelles, perto de Calais, carrinhos alinhados e cheios de garrafas 
aguardam seus futuros proprietários. nas paredes e prateleiras, grandes cartazes elogiam as promoções ... em inglês e em sterling: aqui, 99% dos clientes são britânicos.
 “Há mais opções e os preços são mais interessantes” na França, diz Rory Hope, 53 anos. Por enquanto, ele não se preocupa com possíveis impostos ou para ver o 
Reino Unido se voltar para outros mercados. “É tão confuso que você não pode prever nada”, resume.
 “Quando o adiamento foi anunciado, todos nós sentimos uma recuperação”, relata William Pigniez gerente da loja “Bebidas da Terra” no shopping Cidade Calais 
europa, último passo para turistas britânicos antes de pegar a balsa ou túnel sob o canal. eles estão preocupados “se ainda poderão comprar tanto sem pagar mais impostos” 
no caso de “no deal”. “de repente, muitos assumiram a liderança e chegaram a comprar rapidamente as necessidades do ano”, observa ele.
 Mas para ele, o Brexit - com ou sem acordo - não vai mudar a situação. “Mesmo que os volumes caiam, eles continuarão comprando porque, aconteça o que acontecer, 
eles não produzem vinho e sempre terão que importar”. “eu acho que o Brexit não vai mudar nada”, acrescenta Marcello Vargiu. “É do interesse de ambos os países limitar 
os impostos tanto quanto possível, os franceses precisam vender, os britânicos compram”, acrescenta o italiano que vive em Londres, que vem a cada três meses para estocar 
champanhe e vinho... Leia mais em: https://www.larvf.com/avant-le-brexit-les-britanniques-amateurs-de-vin-s-approvisionnent-a-calais,4622373.asp  (Fonte 
– Revue du Vin de France – Redação – com aFP – 10/04/2019).

PESQUISA mOSTRA O QUE A ESCOLHA DO VINHO DIZ SOBRE A PERSONALIDADE DOS AmERICANOS
 estudo apontou diferenças na personalidade dos apreciadores de vinho tinto e branco. Pesquisa realizada nos estados Unidos a pedido de uma empresa que atua no 
mercado de vinhos nos estados Unidos analisou diferenças nos traços de personalidade entre os que bebem vinho tinto daqueles que preferem vinho branco.
 divulgado pelo jornal new York Post, o estudo ouviu 2 mil americanos e revelou que apreciadores do branco têm tendência a hábitos noturnos e a serem mais 

https://www.larvf.com/plaisir-et-civilisation%2C4629840.asp
https://www.larvf.com/plaisir-et-civilisation%2C4629840.asp
https://www.larvf.com/avant-le-brexit-les-britanniques-amateurs-de-vin-s-approvisionnent-a-calais%2C4622373.asp
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extrovertidos, curiosos, sarcásticos e perfeccionistas. Já quem prefere o tinto é mais propenso a ser aventureiros, humilde e organizado e tendem a acordar mais cedo, ouvir 
jazz e se considerarem aficionados por vinho.
 o levantamento também pontuou o conhecimento de cada grupo quando se tratava de apreciar a bebida. os bebedores de tinto tiveram conhecimento necessário para 
sustentar sua condição de apaixonados por vinho. entre os integrantes deste grupo, 73% sabem segurar corretamente um copo com o líquido, contra 65% dos apreciadores 
de vinho branco. os amantes do vinho tinto também se mostraram mais dispostos a gastar mais, com um gasto médio de Us $ 40 por garrafa.
 na média, o americano bebe quatro copos de vinho por semana, e o local preferido para isso é a própria casa, segundo 72% das pessoas ouvidas. a pesquisa 
constatou também que 49% dos entrevistados gostam de beber vinho em eventos ou encontros.
 no país, os amantes de vinho tentam combater o desperdício, mas entre os entrevistados, a média termina três garrafas de por mês para impedi-las de serem 
desperdiçados, porém, descarta duas garrafas parcialmente cheias que ficaram ruins. Leia mais em: https://www.revistamenu.com.br/2019/05/28/pesquisa-mostra-
o-que-escolha-do-vinho-diz-sobre-a-personalidade-dos-americanos/ (Fonte – Revista Menu – Redação – 28/05/2019).

VINHO VELHO É SINÔNImO DE VINHO BOm?
 nem todos os vinhos são feitos para envelhecer. Um dia você está na casa de seu avô, vai xeretar na despensa e descobre uma garrafa empoeirada, esquecida, bem 
antiga. entusiasmado, pensa: “dizem que todo vinho melhora com o tempo, então este deve estar muito bom”. ou ainda: “Quanto será que vale esta relíquia?” Logo, como 
todo bom enófilo, resolve abrir e provar, esperando se deleitar com um néctar digno dos deuses. aí, ao colocar o primeiro gole na boca percebe que o vinho virou vinagre.
 diante de uma decepção como essa você percebe que a máxima: “vinho bom é vinho velho”, nem sempre é verdadeira. e não é mesmo. Há diversos fatores a serem 
considerados na hora de decidir envelhecer um vinho. atualmente, são poucos os que merecem ser guardados e que vão aprimorar com o tempo em adega. a grande 
maioria dos vinhos atuais são feitos para o consumo quase que imediato, em um estilo que não agüenta anos de guarda.

TANINO, ÁLCOOL E AçÚCAR? - Para envelhecer bem, os vinhos precisam ter boa estrutura. Para poder envelhecer, um vinho precisa ter estrutura robusta. o que significa 
isso? significa basicamente que o vinho deve ter uma boa base de taninos, ou acidez, ou álcool, ou açúcar residual. ou uma combinação de alguns desses fatores mais a 
base de uva de boa qualidade.
 Taninos, acidez e fruta são os pontos mais importantes. Geralmente os grandes vinhos (os que merecem ser guardados) têm uma boa estrutura de taninos (que é o que 
dá a sensação de adstringência na boca). eles também costumam ter uma ótima relação entre esses taninos e a acidez, pois não adianta o vinho ser extremamente tânico 
e não ter acidez. sem ela, ele perde frescor rapidamente. Por fim, sem uma base rica de fruta (uva boa e madura), com o tempo o vinho ficaria completamente sem gosto. 
ou seja, é uma equação delicada.

COmO HARmONIZAR VINHOS ANTIGOS SEm QUE PERCAm O PROTAGINISmO - Vamos usar o exemplo dos grandes vinhos de Bordeaux (França), que podem 
envelhecer bem por cerca de duas décadas ou, às vezes, mais do que isso. Quando novos, esses vinhos são muito tânicos, ácidos e frutados. essa é a combinação perfeita 
para um bom envelhecimento. Com o tempo, os taninos vão ficar mais suaves e redondos, a acidez vai conservar o frescor da bebida e a fruta ainda estará presente, delicada 
e não tão opulenta.
 outros vinhos que costumam envelhecer bem são os doces e fortificados. aí entram os outros dois fatores citados anteriormente: álcool e açúcar residual. os Vinhos 
do Porto e sauternes são exemplos e alguns podem durar até séculos em adega se bem condicionados.

QUAL VINHO GUARDAR? - alguns bons vinhos podem envelhecer bem por décadas e décadas. diante disso, percebemos que grande parte dos vinhos no mercado são 
feitos para consumo quase que imediato. a maioria deve ser bebida de dois a cinco anos. depois disso, aumenta chance da bebida só piorar. em geral, é o caso dos vinhos 
muito baratos e de alta produção. então, quais vinhos merecem ser guardados e realmente vão melhorar com o tempo?
 os principais vinhos das mais aclamadas vinícolas, ditos Premium, ou topo de gama. Muitos desses vinhos podem, sim, ser consumidos imediatamente, mas geralmente 
ganham qualidades com o tempo. os grandes Cabernet sauvignon de Bordeaux e os Pinot noir da Borgonha podem ser guardados por anos a fio, assim como os Barolos, 
Brunellos e Barbarescos italianos.

VINHOS BRANCOS TAmBÉm ENVELHECEm? - Vinhos brancos, via de regra, são os que precisam ser consumidos mais rapidamente, pois - já que não possuem uma 
estrutura de taninos tão forte - não conseguem resistir ao tempo. Contudo, alguns brancos podem, sim, ser guardados. no caso, o principal fator para saber se eles devem 
ou não aguentar bem o envelhecimento passa a ser a acidez, alguns dos principais vinhos brancos do mundo - como os melhores Chablis, por exemplo - possuem uma 
relação de acidez e fruta suficiente parta suportar uma ou mais décadas de guarda.... Leia mais em: https://revistaadega.uol.com.br/artigo/vinho-velho-e-sinonimo-
de-vinho-bom_3196.html (Fonte – Revista adeGa – arnaldo Grizzo - 27/05/2019).

https://www.revistamenu.com.br/2019/05/28/pesquisa-mostra-o-que-escolha-do-vinho-diz-sobre-a-personalidade-dos-americanos/
https://www.revistamenu.com.br/2019/05/28/pesquisa-mostra-o-que-escolha-do-vinho-diz-sobre-a-personalidade-dos-americanos/
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DICAS PARA ARmAZENAR SEU VINHO
 o lugar ideal para guardar seus vinhos deve obedecer algumas regras. a adeGa separou algumas dicas para você armazenar bem seus vinhos. Confira! 

SER ESCURO - ninguém duvida que a luz pode comprometer a evolução de um vinho. exposição a raios de ondas curtas e ultravioletas tendem a desestabilizar compostos 
orgânicos na bebida e iniciar reações químicas que resultarão em algo desagradável. Um dos motivos de as garrafas de vinhos serem âmbar é esse, pois elas bloqueiam 
até 90% dos raios luminosos. Garrafas verdes e claras, por sua vez, deixam passar 50% e 10%, respectivamente, da luz. e como esse tipo de vasilhame mais claro é muito 
usado para armazenar espumantes e vinhos brancos – que, por sinal, são os tipos mais susceptíveis a sofrer danos relacionados à luz – fica claro que os vinhos precisam ser 
guardados em lugares escuros.

TER UmIDADE - a umidade é um fator importante para não ressecar as rolhas. Com o tempo, se mantidas em ambientes secos, esses vedantes irão ressecar e talvez até 
rachar. É por isso, por exemplo, que não se aconselha guardar garrafas na geladeira por muito tempo, pois, apesar de ser um local escuro e de temperatura baixa, não há 
umidade. Rolhas ressecadas perderão a elasticidade e vão permitir mais espaços entre o ar e a bebida, levando à oxidação precoce. estima-se que a umidade do ambiente 
deve ser entre 50 e 80% – 70% seria o ideal. Mais do que isso (e, especialmente, em lugares sem ventilação adequada), podem aparecer fungos que, entre outras coisas, 
irão estragar os rótulos.

SER LIVRE DE ODORES - Uma adega precisa ter boa ventilação para não desenvolver fungos e também para evitar maus odores. Com o tempo, compostos aromáticos 
desagradáveis podem interferir no vinho, portanto, evite tinta fresca ou produtos de limpeza com cheiros fortes... Leia mais em: https://revistaadega.uol.com.br/artigo/
dicas-para-armazenar-seu-vinho_11722.html (Fonte – Revista adeGa – Redação -  31/05/2019).

PROmOçõES DE VENDAS DE VINHOS

ImPORTAçãO “EN PRImEUR” DE JONATHAN mALTUS 2018 
 os vinhos de Jonathan Maltus têm em geral obtido notas bem mais altas depois de engarrafados do que “en Primeur” de vinhos em barrica. Um exemplo é o Le dôme 
2010 que, degustado em barrica por Robert Parker, obteve nota 94-96 e depois de engarrafado passou a nota 100. o mesmo aconteceu em 2009, quando passou de 95-97 
para 99, em 2015 de 94-96 para 98+, e em 2016 de 93-95 para 99.
 a safra de 2018 em Bordeaux foi excepcional e os vinhos de Maltus receberam notas altíssimas de Robert Parker’s Wine advocate em degustação “en Primeur” em 
barrica. o Le dôme, por exemplo, recebeu nota 97-99.
 em função disso resolvemos fazer uma importação “en Primeur” dos vinhos de Maltus. Lembramos que os vinhos desse produtor não são negociados na Place de 
Bordeaux e sua importação para o Brasil é exclusiva da PReM1UM.

Veja todas as ofertas solicitando a tabela em: contato@premiumwines.com.br
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