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 Ninguém contradiz que a Espanha é uma fonte inesgotável 
de belas surpresas. Regiões badaladas e reconhecidas 
internacionalmente e denominações novas ou melhor, ainda 
“descolhecidas”, uvas que passaram a frequentar a mesa, 
mostrando que os rótulos vão muito além da Tempranillo. Embora 
a maior quantidade de vinhedos plantados seja de cepas brancas 
– dentre as principais, Verdejo, Albariño, Xarel-lo e Viura – não se 
pode negar que a fama dos vinhos espanhóis está ligada às uvas 
tintas genuinamente espanholas, como Tempranillo, Garnacha, 
Monastrell, Cariñena, Graciano, Mencía e Mazuelo. 
 O país é dotado da maior área plantada de vinhedos do 
mundo, cerca de 1,2 milhão de hectares bem distribuídos por 
todo seu território, o que o torna um dos maiores produtores de 
vinhos em nível mundial, ficando atrás apenas de França e Itália. 
Sendo uma das grandes produtoras de vinho de todo o mundo, a 
Espanha elabora 13% de todos os rótulos consumidos ao redor do 
globo. Apesar de os vinhedos espanhóis abrigarem cerca de 600 
variedades de uvas, e muitos deles serem constituídos por vinhas 
antigas, a maior parte dos vinhos é produzido somente com 20 
tipos de cepas. Total de vinhos que serão servidos no Evento: 
10. Entre eles, 6 vinhos têm pontuação acima de 92RP. Aliás: 
1x92RP, 2x 93xRP, 2x94RP e 1x95 RP. Um evento imperdível para 
quem gosta de grandes vinhos, entre eles o ícone Vega Sicilia.

Reservas e info: (31) 98839-3341 ou molivier@vinoticias.com.br

VINOTÍCIAS DEGUSTA COM MÁRCIO OLIVEIRA
VINHOS TOP´S DA ESPANHA

DIA 24 DE JULHO - 20 H EM BELO HORIZONTE

DEGUSTAÇÕES
AGENDA:
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ABS RIO - BARRA
DEGUSTAÇÃO COMO RECEBER 
COM QUEIJOS E VINHOS

17/07/2017 - 19:30 H

 
 Receber os amigos em casa 
com queijos e vinhos é um ótimo 
programa, mas é preciso saber 
escolher os protagonistas da festa, 
calcular as quantidades adequadas 
e cuidar da apresentação para que o 
encontro seja um sucesso. Todas essas 
informações estarão na degustação 
Como receber com Queijos e Vinhos, 
orientada por Celio Alzer e na apostila 
que será distribuída. Queijos de 
cabra, Brie, Camembert, Maasdam e 
Gorgonzola serão harmonizados com 
três diferentes vinhos, pães e frutas.

Valor Individual: R$207,00 (sócio)/
R$269,00 (convidado)
Inscrição: (21) 2421-9640/
abs@abs-rio.com.br
Informações: abs-rio.com.br

ABS RIO - FLAMENGO
NEM SÓ DE VINHO VIVE O HOMEM

25/07/2017 - 19:30 H

 Claro, tem também cognac, o 
armagnac e outras eaux-de- vie. Mas 
qual é a diferença entre o cognac e o 
armagnac? A França é o único produtor 
desse tipo de aguardente? E que tal 
um conhaque com uma pedrinha de 
gelo? Essas respostas você obterá 
na degustação Cognac, Armagnac 
&amp; Cia., dirigida por Celio Alzer, 
que servirá os conhaques Delamain 
Grande Champagne Vesper e Martell 
XO Suprême; Château Tariquet Bas 
Armagnac Hors d’Age e Delord Bas 

Armagnac XO; o espanhol Brandy 
Torres 20; e um misterioso produto, 
que vai surpreender a todos.

Valor do Investimento:
R$354,00 (sócio, em 3x no cartão)
R$461,00 (convidado)
Inscrição: (21) 2285-0497/
abs@abs-rio.com.br
Informações : abs-rio.com.br

ABS RIO - BARRA
PANORAMA DA VITIVINICULTURA 
BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA

24/07/2017 - 19:30 H

 A vitivinicultura brasileira se 
encontra em plena expansão. Das 
origens, pelas mãos de imigrantes 
italianos na Serra Gaúcha, nossos 
vinhos já nascem nas mais diferentes 
regiões do país. Na apresentação 
Panorama da Vitivinicultura Brasileira 
Contemporânea, Rogerio Dardeau, 
autor do livro Vinho Fino Brasileiro, 
leva os participantes a um passeio 
por esses lugares que despontam no

SBAV SP 
DEGUSTAÇÃO DE TINTOS DO 
DOURO

19/07/2017 - 19:00 H

 A história do vinho no Douro 
tem duas datas marcantes: 1756, 
quando houve a demarcação da 
região produtora, por determinação 
do Marques de Pombal; e 1952, ano 
da primeira safra do Barca Velha, 
inquestionavelmente o mais famoso 
vinho não-fortificado portugues. Com 
o passar dos anos, a produção de 
vinhos Douro DOC, especialmente 
tintos, tem-se tornado cada vez mais 
importante, a tal ponto que, hoje, com 
raríssimas e honrosas exceções, não 
há casa produtora de Porto que não 
produza também vinhos tintos (e, em 
muitos casos, brancos) Douro DOC. A 
degustação da próxima quarta-feira, 
dia 19, focará justamente os tintos do 
Douro. A seleção traz vinhos de alguns 
dos principais produtores (Cristiano 
Van Zeller, Dirk Niepoort, Domingos 
Alves de Sousa e a dupla Sandra 
Tavares/Jorge Serôdio Borges), e 
inclui dois exemplares da safra 2011, 
considerada a melhor dos últimos 
trinta anos em Portugal pela maioria 
dos críticos. Está presente também 

um vinho mono-casta de Touriga 
Nacional, uva que tem participação 
importante tanto nos vinhos do Porto 
como nos Douro DOC e há alguns 
anos foi escolhida como uma espécie 
de casta- símbolo de Portugal. A 
apresentação e degustação de 
Tintos do Douro será conduzida por 
Marcos Scheidegger. Sommelier 
profissional formado pela própria 
ABS, Scheidegger se considera, 
antes de tudo, um apaixonado 
pelo mundo do vinho, no qual atua 
como consultor, ministrando aulas, 
conduzindo degustações e workshops 
sobre diversos temas relacionados ao
assunto. Não perca e inscreva-se 
logo, para não perder a oportunidade 
de provar alguns dos vinhos tintos 
mais admirados de Portugal! Vinhos 
que serão degustados: Domingos 
Alves de Sousa Quinta da Gaivosa 
2011 - Decanter = R$ 366,00 I 
Quinta Vale Dona Maria VVV Valleys 
Tinto 2012 - World Wine = R$ 233,00 
I Churchill&#39;S Estate Touriga 
Nacional 2011 - Churchill Graham - 
Grand Cru = R$ 249,00 I Conversa 
2014 - Redoma (Niepoort) - Mistral 
= R$ 104,92 I Manoella Tinto 2014 - 
Wine &amp; Soul - Adega Alentejana 
= R$ 200,00.

Valor Individual: R$ 85,00 para 
Associados
Estacionamento no local: R$ 8,00
Inscrição: (11) 3814-7905 ou vinho@
sbav-sp.com.br
Informações: sbav-sp.com.br

cenário dos vinhos brasileiros, com 
novas uvas e novos terroirs, mostrando 
cores, aromas e sabores ainda pouco 
conhecidos entre enófilos. Vinhos a 
serem analisados e degustados: Luiz
Porto Brut – Vinícola Luiz Porto, 
Cordislândia, MG I Leone di Venezia 
Garganega 2016 – Vinícola Leone di 
Venezia, São Joaquim, SC I Pizzato 
Legno DO 2016 (Chardonnay 
barricado) – Vinícola Pizzato, Vale 
dos Vinhedos – Bento Gonçalves, RS 
I Dunamis Tannat 2015 – Vinícola 
Dunamis, Dom Pedrito, RS I Malgarim 
Tempranillo 2015 – Vinícola Malgarim, 
São Borja, RS I Almaúnica Merlot DO 
2012 – Vinícola Almaúnica, Vale dos 
Vinhedos – Bento Gonçalves, RS.

Valor do investimento: R$177,00 
(sócio)/R$230,00 (convidado)
Inscrição: (21) 2421-9640/
abs@abs-rio.com.br
Informações: abs-rio.com.br
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EVENTOS
AGENDA:

21 A 27 DE AGOSTO DE 2017

É para beber bons vinhos. É para se deliciar com boa gastronomia. É para aprender 
e/ou aprofundar o conhecimento. É para discutir o segmento. Mas acima de tudo, 
é para se divertir! Durante mais de uma semana, de 21 a 27 de agosto, o Rio de 
Janeiro será palco do Rio Wine and Food Festival (RWFF).
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CURSOS:

CURSO DE INFORMAÇÃO BÁSICA DE VINHO - EM BELO HORIZONTE
26/07/2017 E 02/08/2017 - 20H

 Uma verdadeira viagem enogastronômica e histórica, conduzida pelos aromas e sabores do vinho, onde o roteiro tem início e não tem ponto para 
terminar! Descomplicando o tema, o curso desenvolve os sentidos para a degustação com mais propriedade das características do vinho. Duas aulas sobre a 
história do vinho, os principais países produtores e as uvas mais emblemáticas. Aprenda a degustar corretamente o vinho, descrevê-lo, armazená-lo, escolher a 
taça correta e a interpretar rótulos de forma simples e descomplicada. No Curso Básico de Informações de Vinhos você fará um passeio pelos países produtores 
mais importantes, as características de cada variedade de uva, tipos de taças, as rolhas, temperatura ideal de armazenamento e consumo, decifrando os 
diferentes rótulos, introdução à harmonização.

Assuntos desenvolvidos: História do Vinho, Principais Castas Viníferas e Uvas, O Vinho e sua Elaboração, Tipos de Vinhos (brancos, tintos, rosés, espumantes 
e fortificados). O Enólogo, o Sommelier e o Enófilo. Análise Sensorial do Vinho: Avaliação Visual, Avaliação Olfativa, Avaliação Gustativa, Avaliação Global. 
Técnicas e Tipos de Degustações. Guarda e Serviço do Vinho. Acessórios do Vinho. Formação de Adegas. Harmonizações de Vinho e Comida. Principais Regiões 
Produtoras. Degustações Orientadas. Críticos, Guias, Revistas de Vinhos e Notas de Críticos. Ficha de Avaliação

SOMENTE 10 VAGAS. Reservas pelo Tels.: 98839-3341 (Márcio Oliveira).  Valor Individual: R$ 400,00 (pode ser pago de 2 vezes) - Local: Rua Dominicanos, 
nº 165- SL.605 - Serra - Belo Horizonte. Horário: 20:00 horas.

O Participante do Curso recebe a apostila “ABC DA DEGUSTAÇÃO DE VINHOS” e degusta no mínimo 14 vinhos diferentes (mínimo de 7 rótulos a cada 
Encontro). Datas e programas passíveis de alteração.

Os eventos de Vinhos do Márcio Oliveira são para maiores de 18 anos.
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MARQUIS DE BORDEAUX 2012 – GRAND VIN DE BORDEAUX - FRANÇA

 Jean Moueix, proprietário do Château Petrus, é um dos sócios do projeto Marquis de Bordeaux, ao lado de Alexandre 
Sirech. Se tem um nome que 99% (talvez 100%) dos enófilos pelo mundo conhecem é o Château Petrus, uma das mais 
caras e prestigiadas vinícolas do mundo. Mas poucos sabem que seu enólogo e proprietário, Jean Moueix, participa de 
um projeto paralelo. Ele mesmo escolhe as uvas e acompanha a produção dos vinhos da Marquis de Bordeaux, ao lado 
de Alexandre Sirech, em Saint-Émilion. Fundado para mostrar que é, sim, possível encontrar vinhos de ótima qualidade 
por preços mais acessíveis, Marquis de Bordeaux se estabeleceu, buscando sempre a mínima intervenção humano e 
caminhando para a futuro produção orgânica.

Notas de Degustação: Cor rubi com reflexos violáceos, com aromas de cereja, amora e groselha, seguido por toques 
tostados, tudo bem integrado e com boa intensidade. Num segundo plano aparecem as notas de baunilha e caramelo. 
No paladar, mostra taninos finos e delicados, corpo médio e final prazeroso e persistente. Na boca o sabor é suave e 
suculento. Elegância e frescor combinam perfeitamente. Vale a pena ter uma segunda garrafa. Um corte de 65% Cabernet 
Franc, 35% Merlot.

Estimativa de Guarda: Pronto para beber.

Notas de Harmonização: Vinho versátil e fácil de beber, perfeito para refeições mais elaboradas até um aperitivo 
e harmoniza muito bem com assados e carnes grelhadas, carneiro assado com ervas, assim como, queijos gordos e 
maduros. Servir entre 16 e 18°C.

Onde comprar: Em BH - GRAND CRU - Av. Ns. do Carmo, 1650 - Sion  Belo Horizonte – MG. Tel.: (31) 3286-2796.

VINHO DA SEMANA
POR MÁRCIO OLIVEIRA

 Alguns leitores do VINOTÍCIAS solicitaram que eu sugerisse um vinho por semana, anotando notas de degustação e onde comprar. Vão ai mais vinhos 
para encher as taças. Para o vinho mostrar todo o seu potencial quando for degustado, ele deve ter sido armazenado em ambiente fresco, com controle de 
temperatura e umidade, livre de trepidações e sem contato com a luz. E se você trouxe a garrafa de uma viagem recente, espere o vinho descansar. A lista de 
2015 contemplou 260 rótulos diferentes e a de 2016 alcançou 156 vinhos. Os vinhos aqui descritos foram degustados em degustações promovidas 
semanalmente, sendo a grande maioria delas realizadas às cegas.
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CANTINE PERGOLA TREPIÓ BENACO BRESCIANO IGT 2009 E ELIANTO GARDA GROPELLO CLASSICO DOC 
2010 – LOMBARDIA - ITÁLIA 

 
 A importadora de vinhos Casa Rio Verde/VinhoSite recebeu nesta semana passada Manuel Bonomo, diretor comercial 
e sócio da Cantine La Pergola, da região de Lombardia, que desde 1979 adota práticas orgânicas e biológicas para a 
produção de vinhos de grande qualidade. A cantina recebeu este nome por estar localizada em “Pergola”, na bucólica 
vila de Moniga del Garda, costa ocidental do Lago di Garda, a meio caminho entre Veneza e Milão.
 A adega original foi construída por Nino Negri, por volta de 1920. Na mesma adega, mas hoje completamente 
renovada, uma equipe jovem e altamente qualificada elabora os vinhos. As uvas são provenientes de 80 hectares de 
vinhedos próprios sempre colhidas à mão.
 Desde o início de sua história, a La Pergola estuda os clones mais adequados de uvas autóctones do terroir de 
Valtènesi e escolhe o melhor ponto de amadurecimento para fazer a colheita. São procedimentos que resultam em 
vinhos de excelente qualidade e muito prestígio.
 Graças às suas normas de alta qualidade, política ambiental definida e sistemas de gestão de segurança alimentar, 
é certificada pelas ISO 9001 e ISO 22000. Além disso, é pioneira na agricultura biológica, remontando a 1979 a sua 
adoção. A agricultura biológica é uma filosofia de vida, baseada na saúde e no respeito ao ambiente natural.

Notas de Degustação: O Trepiò é um corte das uvas Gropello, Marzemino e Barbera, com predomínio da primeira, 
que é uma variedade autóctone e cultivada na região desde o Séc. XIV. Cor rubi, vermelho vivo. Aromas herbáceos se 
fundem em frutas escuras e vermelhas (morango, framboesa, cereja) e notas picantes de especiarias. Paladar saboroso, 
com boa acidez e nota mineral. Boa persistência num conjunto bem integrado e que não passa por madeira.

Estimativa de Guarda: Aproveite deste vinho no momento, pois já está excelente na taça.

Notas de Harmonização: massas (tagliatelle, lasagne, gnocchi de batata) com molhos de carne de vaca sob forma de ragu, molho de queijos curados, carne 
de caça, risoto de pancetta, mas irá muito bem com pratos de peixes. Servir entre 12 e 14°C.

Notas de Degustação: O Elianto é vinho 100% Gropello, produzido sob forma biológica. Um vinho bem típico da região, mais concentrado e com aromas e 
sabores desta uva. Cor rubi, vermelho vivo. Aromas de ervas e notas picantes de pimenta verde. Paladar saboroso, com boa acidez e nota mineral. Os taninos 
se fundem bem com pratos gordurosos. Boa persistência num conjunto bem integrado que passa um ano em tanques de aço inox e mais três meses em garrafa 
antes de ir para o mercado.

Estimativa de Guarda: Aproveite deste vinho no momento, pois já está excelente na taça.

Notas de Harmonização: pratos de carne, como churrasco, costela assada, assados e cozidos em geral, vai bem com bacalhau cozido e queijos de média 
estrutura. Servir entre 14 e 15°C.

Onde comprar: Em BH - CASA RIO VERDE - LOJA Praça Marília de Dirceu, 104.
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 Quando o tema é vinho, este é um dos assuntos que geram boas discussões, pois a afirmação “quanto mais velho, melhor”, não passa de uma “meia 
verdade”.  
 Assim que o vinho é engarrafado, ele terá um ciclo de vida até atingir seu apogeu. No início, geralmente terá aromas primários (os da fruta) para depois 
hibernar e desenvolver aromas mais finos ressaltando os aromas da vinificação (secundários) e o bouquet (aromas terciários). No paladar, nesta última fase, 
o vinho atingirá todo seu esplendor em termos de complexidade e retrogosto. Os taninos estarão afinados por sua polimerização, havendo equilíbrio álcool-
acidez-tanino para os tintos; álcool-acidez para os branco-secos e álcool-acidez-açúcar para os brancos doces.
 Um vinho de guarda já nasce com essa missão; sua longevidade está diretamente ligada a qualidade da matéria-prima e do processo de vinificação. Boa 
parte dos vinhos atuais é feita para ser bebida jovem. Já estão “prontos” na garrafa e não se ganha nada com sua guarda. Pelo contrário, corre-se o risco dele 
perder suas melhores características.
 Vários fatores influenciam a evolução e envelhecimento do vinho: a luz (basta um bom nível de penumbra. As partículas de luz produzem um tipo de 
oxidação diferente do ar, a fotooxidação, que altera a composição molecular do vinho), o calor (temperaturas baixas retardam o envelhecimento; temperaturas 
mais altas aceleram-no), as variações bruscas ou oscilações de temperatura (que são piores que calor demasiado), as vibrações (o movimento é maléfico só 
quando é constante), e a presença de odores fortes (por tempo longo, pode contaminá-lo), prejudicarão o amadurecimento natural e lento do vinho fino. A 
umidade ambiente deve estar entre 45 e 75%. Abaixo disso, as rolhas ressecam e se desmancham. O excesso de umidade facilita a formação de fungos na rolha, 
podendo contaminar o vinho ou deteriorar as etiquetas.  Para evitar que a rolha resseque e permita a passagem de oxigênio, os vinhos devem ser guardados 
na posição horizontal. O ar (oxigênio) acabará com os aromas do vinho através da sua oxidação. A temperatura ideal para o envelhecimento do vinho é entre 
12° e 14° C; os efeitos nocivos não são significativos até os 20ºC. 
 Deve-se deixar em repouso por uns dias em local adequado, um grande vinho 
que tenha sido trazido numa viagem longa, para que muitos compostos químicos do 
vinho possam conjugar-se, tornando-o mais complexo e interessante. 
 Quando então o vinho estará pronto para ser bebido? Para surpresa dos experts, 
em várias degustações verticais às cegas, safras mais jovens e menos valorizadas de 
um mesmo vinho, podem obter melhor performance do que safras mais valorizadas 
e menos evoluídas. A verdade é que a vinificação, na última década, tem evoluído e 
muitos vinhos são prazerosos mesmo na sua juventude.
 O tempo máximo de guarda de um vinho não deve ser o prazo máximo que ele 
suporta antes de se deteriorar, mas sim o período em que ele ainda está na plenitude 
de suas características, de sua tipicidade. O ideal é tomá-lo no seu apogeu. 
 Com a garrafa aberta, o vinho entra em contato com o oxigênio e irá oxidar-
se. Para conservá-lo tampe a garrafa com a própria rolha, e coloque-a na porta da 
geladeira, procurando bebê-la em dois a três dias. Outra solução é utilizar a bomba 
de vácuo ou vacu-vin, em francês, ou wine-saver, em inglês. Assim o vinho poderá 
ser conservado na porta da geladeira na posição vertical ou em local bem fresco, 
permanecendo em boas condições por uma semana. 

ARTIGOS
A GUARDA DO VINHO POR MÁRCIO OLIVEIRA
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 A questão do lugar de guarda faz diferença? Sabemos na teoria que o local de guarda influencia a evolução dos vinhos. Este tema veio à tona 
na Revista Prazeres da Mesa – ed. Agosto 2007 – artigo de Suzana Barelli, quando para responder a questão na prática, garrafas de um mesmo vinho foram 
armazenadas em vários locais por um ano: na geladeira, no armário da cozinha, num sítio na montanha, embaixo da escada, na casa de praia, no closet, na 
área de serviço, entre outros. 
 Descobriu-se que a temperatura baixa da geladeira ajuda a segurar o envelhecimento de um vinho pronto para beber, mas a trepidação do motor pode 
prejudicar. A escada é aparentemente um bom local para guarda, mas o movimento das pessoas subindo e descendo o torna instável. 
 Na degustação realizada às cegas, por um time de experts, a amostra da geladeira foi melhor considerada. Depois ficou a garrafa guardada na 
adega climatizada (temperatura estável, ambiente sem luz direta ou trepidações). Em terceiro lugar a garrafa guardada num closet com poucas oscilações de 
temperatura e ambiente escuro para repouso. Verificou-se que a pior amostra foi a garrafa guardada na área de serviço, junto com os produtos de limpeza.
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“HUMILDADE, UMA VIRTUDE DE AUBERT DE VILLAINE ”- POR JORGE LUCKI
VALOR ECONÔMICO - 14/07/2017

 É uma honra e um grande reconhecimento ser escolhido “Man of the Year”, 
deferência que revista inglesa “Decanter”, a mais influente e respeitada do 
setor, concede anualmente desde 1984. Pode parecer estranho recusar tal 
homenagem, mas foi esta a primeira reação de Aubert de Villaine, responsável 
pelo mítico Domaine de la Romanée-Conti, quando recebeu a comunicação 
no início de 2010. Não há nada de presunçoso em sua atitude. Ao contrário. 
Monsieur de Villaine defende que é apenas o atual guardião da propriedade 
e que as premiações devem sempre derivar da qualidade dos vinhos em vez 
da personalidade de seus proprietários. Ele continua pensando assim, mas 
acabou cedendo à argumentação dos editores da publicação, convertendo-se 
no primeiro personagem da Borgonha a receber o título. Apropriadamente, a 
chamada da matéria na revista anunciando sua eleição dizia: “nunca houve 
um Man of the Year tão humilde”.
 Monsieur de Villaine mantém uma postura simples e afável como se sua 
participação fosse irrelevante diante do enorme patrimônio vitícola que ele 
tem pela frente. Tudo indica que não. Mesmo em se tratando de terroirs 
excepcionais, o fator humano é importante para extrair todo o potencial que 
eles concentram e o patamar de excelência que os vinhos do DRC - Aubert 
de Villaine (“je m’excuse”) não gosta que se refiram assim ao Domaine, acha 
muito “americanizado” – alcançaram nos últimos tempos refletem todo o 
mérito na sua condução.
 Com pequenas, mas significativas variações - compra de parte do La Tâche 

em 1933, tornando-se seu único dono, três pequenas parcelas no celebrado Montrachet (em 1963, 1965 e 1980) e a aquisição de duas frações em Romanée St 
Vivant, que já lhes eram arrendadas - o apreciável tesouro que compõe o Domaine de la Romanée-Conti vem desde os idos de 1870, época em que Jacques-
Marie Duvault-Blochet, importante negociante de vinhos da Borgonha, adquiriu o mais famoso dos vinhedos da região - que lhe dá nome - e para lhe fazer 
companhia juntou as parcelas que já tinha. Na sequência, com o casamento de sua neta com Edmond Gaudin de Villaine, começou a saga dos de Villaine.
 No meio do caminho, em 1942, após um período sombrio para a Borgonha, 50% da Sociedade Civil Domaine de la Romanée-Conti foi vendida para 
Henri Leroy, próspero negociante de vinhos, amigo e fiel cliente da casa, o que permitiu a retomada de inadiáveis investimentos no sentido de recompor os 
vinhedos e as instalações. A Sociedade é desde então dividida entre as duas famílias, de Villaine e Leroy, proprietárias em partes iguais. A primeira sucessão 
ocorreu em 1950, com a entrada de Henri de Villaine, filho de Edmond, e em 1974 se deu uma segunda, com a entrada simultânea de Aubert e a filha de Henri 
Leroy, Marcelle Bize-Leroy, chamada de Lalou, que passaram a compartilhar o comando da vinícola.
 A ligação de Aubert de Villaine com vinho começara, a rigor, algum tempo antes. Na década de 1960, após concluir seus estudos em literatura e direito, 
Aubert se mudou para Nova York, onde foi trabalhar para a família Wildman, representantes, na época, dos melhores produtores da Borgonha. Uma vez nos 
Estados Unidos, Aubert aproveitou para fazer algumas viagens à Califórnia, para conhecer a então embrionária indústria do vinho americana. Sua curiosidade 
foi recompensada com uma proposta da prestigiada Revue du Vin de France para escrever dois artigos sobre os desconhecidos vinhos californianos. Vale notar 
que em um deles consta uma entrevista com Robert Mondavi, dois anos antes da fundação da Robert Mondavi Winery, ocorrida 1966. O fato de ser um dos 
poucos produtores franceses que conheciam o vinho californiano rendeu a de Villaine o convite de Steven Spurrier (com justiça, eleito “Man of the Year” de 
2017), jornalista inglês então morando na França, para participar do histórico Julgamento de Paris, em 1976, que colocou frente a frente rótulos dos dois países.
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 Durante a temporada nos EUA, o interesse de Aubert de Villaine por vinhos naturalmente cresceu. Voltou à Borgonha em 1964 por vontade própria para 
trabalhar como estagiário no DRC, fazendo o básico, seja nas vinhas podando videiras e dirigindo trator até as atividades elementares na adega trasfegando 
barris. Um das tarefas em que também mergulhou foi examinar todos os registros da propriedade em Paris e Dijon. Isto fez com que ele desenvolvesse enorme 
respeito pela história do Domaine e pelo trabalho humano dos antecessores de mapear e caracterizar cada terroir que possuíam. De quebra, também lhe serviu 
para realizar, como ele mesmo reconhece, que o prestígio do Domaine pode ser abalado se os vinhos não refletirem a fantástica qualidade de seus terroirs.
 Trabalhando em conjunto, Aubert de Villaine e Lalou Bize-Leroy foram muito importantes para o significativo salto qualitativo verificado no DRC. A 
dupla se desfez no início da década de 90, quando, em função de uma série de atritos internos, a competente, mas geniosa Lalou foi destituída da função de 
cogerente. O rompimento contou com o apoio de Pauline Roch-Leroy, sua irmã e, como ela, sócia do Domaine com 25%, e se deveu, na verdade, a um conflito 
de interesses.
 Os detalhes desse episódio e o brilho da era Aubert de Villaine em toda sua plenitude são assunto para a semana que vem. * Jorge Lucki é um dos maiores 
conhecedores de vinhos do país e colunista do jornal Valor Econômico. Escreve também para a Revista Prazeres da Mesa.
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“FONDUE – DERRETENDO PALADARES”- POR MARCELO COPELLO
VINOTECA - BACO MULTIMÍDIA- 07/07/2017

 “Recomenda-se a fondue para jantares formais que logo ficam informais, para conferências de cúpulas entre o Oriente e o Ocidente e para casais 
brigados que querem fazer as pazes. Neste caso é preciso haver um firme desejo de paz, senão pode dar confusão com os garfinhos, outra briga e cuidado o 
óleo fervendo!” Luiz Fernando Veríssimo.
 Em um jogo de associação de palavras seria natural a seqüência: inverno –> frio -> vinho -> fondue! Mesmo acreditando que para meus leitores, 
militantes das brigadas de Baco como eu, para lembrar de vinho basta a palavra “vida”, uma coisa é certa: “fondue” sempre evocará vinho.
 Fondue é mais que um prato, é um verdadeiro ritual e o vinho é parte inseparável desta liturgia. Se é inimaginável uma fondue sem vinho, qual então é 
então o vinho ideal?
 Antes de responder esta pergunta é bom explicar que esta receita nasceu na Suíça francesa e a palavra “fondue” é feminina (“a” fondue e não “o” 
fondue”) e significa “fundida” ou “derretida”. A receita mais antiga desta “massa fundida” encontra-se em um livro de cozinha escrito em Zurique em 1699. 
Existem várias versões da origem da fondue, a mais aceita se situa na Idade Média, cerca de sete séculos atrás, nos Alpes da Suíça, como conseqüência de uma 
superprodução de queijos. Os produtores para melhor conservarem o queijo à espera de uma nova temporada derreteram “fortificaram” a massa com kirsch 
(destilado de cerejas), que assim, depois de re-enrijecida pelo frio duraria mais. No meio desta experiência, então inédita, um cidadão que mereceria uma 
estátua no centro de Genebra se seu nome não tivesse sido injustamente esquecido pela história, espetou um pedaço de pão em haste para provar a poção e... 
o resto são crônicas do Veríssimo!
 Para a Fondue original, de queijo, a combinação clássica, que usam na Suíça é um vinho branco leve e seco, da uva Chasselas ou, na Alemanha, um não 
tão seco da uva Riesling. No Brasil, pela minha experiência, preferem brancos mais frutados e encorpados, do novo mundo, da uva Chardonnay, por exemplo, 
ou até mesmo um tinto.
 Quando estive na Suíça e comentei sobre foudue de carne e chocolate, ficaram surpresos e nem sabiam da existência desta invenção (ou aberração). Para 
a fondue de carne a escolha é sem dúvida um tinto, que deverá ser tão encorpado quanto o tipo de molho. Muitas vezes a carne deste fondue é cozida em um 
molho de vinho e especiarias e servida com molhos fortes. Isso aumenta muito o nível de sabor do prato, pedindo vinhos potentes. Já testei fondues assim e 
ficar ótimos com vinhos massudos, como um Amarone.
 Se a Fondue é de chocolate, os fatores que irão influenciar mais o paladar serão o teor de “cacau X gordura+açúcar” do chocolate e o nível de acidez das 
frutas. O mais normal por estas bandas seria usar um chocolate ao leite, com pouco cacau e muita gordura/açúcar e morangos frescos (que no Brasil costumam 
ser bem ácidos) – tudo isso dificulta a harmonização. Um Vinho do Porto do tipo LBV é a opção mais garantida - nada contra um Vintage, um Moscatel de 
Setébal, ou quem sabe um amigo generoso não traz um Sauternes.

“DESCOBERTOS VINHOS PROIBIDOS DA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL ”- POR MARCELO COPELLO
VINOTECA - BACO MULTIMÍDIA- 14/07/2017

 Operários na obra do museu em Nova Jersey descobriram uma sala secreta com vinhos raros, alguns datados de 1769. O Museu Liberty Hall, na 
Universidade de Kean, em New Jersey, revela a mais antiga coleção conhecida da nos Estados Unidos. “Não tínhamos ideia de que as garrafas antigas estavam 
lá”, disse John Kean, presidente do museu. 
 A casa que abriga o museu hoje, foi construída em 1772, antes da Revolução Americana, e originalmente tinha 14 quartos. A propriedade mudou 
donos em 1811 para a família Kean e tornou-se uma mansão de 50 quartos. Acreditasse que o quarto com vinhos foi lacrado e escondido por conta do Ato de 
Proibição Nacional na segunda guerra, quando beber cerveja e vinhos eram atos antipatrióticos. Mais em www.marcelocopello.com  / contato@marcelocopello.
com Facebook – vinhocommarcelocopello  Instagram – marcelocopello I http://www.marcelocopello.com/blog
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“COLUNISTA CONVIDA CHEF PARA ENSINAR A FAZER TARTE TATIN, 
A TORTA AO CONTRÁRIO ” - POR LUIZ HORTA

FOLHA DE SÃO PAULO - COMIDA - 16/07/2016

 Sempre fiz a famosa tarte tatin, uma típica torta francesa de frutas. Ou melhor: pensava que fazia. Na maioria das vezes, quando desenformava, ela 
virava uma espécie de farofa úmida de maçãs. “Mas pelo menos ficou gostoso”, diziam os convidados solidários diante do desastre.
 Se tivesse chamado de “crumble” de maçã, uma farofa doce, estaria mais perto da verdade. Em outras tentativas, as que eu julgava bem sucedidas, a 
torta em si virava direitinho, mas as frutas, espalhadas aqui e ali, davam a impressão de uma pizza delivery após uma freada brusca na entrega.
 Essa história não tem nada a ver com a coluna, mas quando você não cozinha lá essas coisas, sirva bastante vinho para os convidados. Quando eles 
tocarem a campainha, já ofereça uma taça e um aperto de mão —assim, sua comida parecerá melhor.
 Com tantas desventuras, ainda insisto, pois gosto muito de tarte tatin. Trata-se de uma torta feita para ser invertida na hora de servir, popularizada pelas 
tais irmãs Tatin, do interior da França.
 Aqui aparece a Thaís Gimenez, que faz a melhor tarte tartin da cidade. Eu a conheci anos atrás e a convidei para me ensinar. No meio da história, por 
sorte, ela foi assessorar um restaurante - e quem quiser pode comer a torta de sua autoria, no Ici Bistrô, onde agora é chef de produção. Ela veio à minha casa 
em trama paralela desta coluna que chamo de “Mesa & Volta” - quando, em vez de ir comer fora, aprendo algo na minha cozinha.
 Vendo ela fazer a tarte tartin, pareceu bem fácil: manteiga, açúcar e maçãs. Com isso se carameliza as frutas, em pequenas frigideiras individuais (com 
uns 12 cm de diâmetro) de fundo antiaderente. Há alguns truques. Eu, por exemplo, cortava as maçãs em gomos muito finos. Ela, por sua vez, corta cada uma 
das frutas em quatro partes.
É importante ter uma maçã mais ácida e menos cheia de caldo, pois assim ela carameliza mais rápido. A “granny smith”, variedade de maçã verde, é a escolha. 
Mas Thaís frisa bem: tem que ser a verdadeira -muita maçã que leva esse nome não é realmente da variedade. A original é verde-amarelada, compacta, firme 
e mais ácida do que doce.
 Na montagem, as maçãs devem ser arrumadas, quase sem espaço entre elas, sobre uma camada de manteiga e açúcar (ela usa pouco) - e ir direto ao 
fogo. A parte de baixo das frutas fica cozida, dourada, sem desmanchar, mantendo a forma. “Se usar outras maçãs, pode virar uma geleia”, explica Thaís.
 Na hora de servir, sobre essa cobertura (que está na parte inferior da torta e vai ser virada ao contrário, perceberam?) coloca-se massa folhada, leva-se 
ao forno para assar (esse tempo e calor terminam de cozinhar as maçãs). E está pronto. Resta desenformar o conteúdo sobre um prato. Sirva a tarte tatin morna 
acompanhada por algo do seu agrado. Acho sorvete uma ótima escolha. Ou chantilly batido na hora.
ICI BISTRÔ - ONDE: Rua Pará, 36, Consolação, tel. 3257-4064.
QUANDO: Seg. a qui., das 12h às 15h e das 19h à 0h; sex., das 12h às 15h e das 19h às 0h30; sáb., das 12h30 às 16h e das 19h30 às 0h30; dom., das 12h30 
às 17h
A REGRA SIMPLES DO DOCE - Vinho para sobremesas segue, em geral, uma regra singela: a bebida precisa ser mais doce do que o que ela acompanha. Há 
centenas de possibilidades, e sempre vai ter alguém para discordar, mas é uma decisão segura. Como a tarte tatin da Thaís é mais ácida e pouco açucarada, 
fica bem com um espumante de uva Moscatel (provei com o recém-aparecido Georges Aubert, clássico brasileiro que voltou muito bom às prateleiras). Vinhos 
do Porto mais doces (no estilo Ruby) também vão bem. Quem quiser ser atrevido pode optar por uma sidra verdadeira, da Normandia, maçã com maçã. Quer 
encontro mais natural que este?
FIZ? Fiz - Ousei, sim, tentar a receita. Afinal, o propósito da versão invertida desta coluna é que eu consiga produzir sozinho, e usando minha cozinha 
doméstica, o que me ensinaram. Deu certo (na terceira tentativa). Confesso que usei massa pronta - fazer massa folhada é coisa séria demais para um amador. 
Estou ficando hábil no assunto. O aroma da maçã caramelada esquentado a casa no inverno é muito bom. Não consigo atingir o ponto da caramelização 
homogênea da Thaís (a minha fica meio queimada de um lado). Continuarei tentando. Fracassos também são comestíveis, mas não rendem foto - e nem sirvo 
para os convidados.
VINHOS DA SEMANA: (1) Niepoort Tawny, R$118,29 (vinci.com.br ) I (2) Burmester Tawny, R$63 (wine.com.br ) I (3) Espumante Moscatel Aurora, R$44,25 (Pão 
de Açúcar) I (4) Espumante Georges Aubert Moscatel, R$38 (espumantes georgesaubert.com.br ) * valores de referência. Luiz Horta - Viajante crônico e autor 
dos livros eletrônicos ‘As Crônicas Mundanas de Glupt!’ e ‘Vinhos que cabem no seu bolso’. Escreve aos domingos na Folha de São Paulo.
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“E AINDA DIZIAM QUE A MALBEC ESTAVA NA 
PIOR ” - POR ISABELLE MOREIRA LIMA

ESTADÃO - PALADAR - 12/07/2017

 Especialistas vaticinaram o fim do ciclo de ouro da Malbec. A uva francesa que fez história e 
fama na Argentina teria perdido seu élan. Foi padronizada para agradar ao paladar médio, 
ficou mais encorpada, mais doce, mais aveludada, do jeito que a maioria queria e acabou 
cansando. As previsões, porém, estavam erradas. Muito erradas.
 Desde a última semana, os fatos apontam para uma mudança de patamar: cai o Malbec 
potente e amadeirado feito para as massas; sobe o mineral, elaborado com uvas de terroir 
específico. E mais, o novo vinho de Malbec vem tanto da Argentina, quanto da França.
Da Argentina, vem o Cobos Chañares Vineyard Malbec 2014, do americano Paul Hobbs, 
um dos homens responsáveis pela ascensão da cepa nos anos 1990 no país. Importado pela 
Grand Cru, o rótulo será vendido a R$ 2.349 após alcançar pontuações de 99 pontos por 
James Suckling e 95 por Robert Parker. Elaborado com uvas cultivadas em altitude, passou por 
estágio em carvalho durante 17 meses e está na garrafa desde novembro de 2015.
Promete ser um novo objeto do desejo. Ainda assim, perguntei ao produtor, por que tão caro? 
“Trata-se de uma produção mínima, de um frutado intenso, de estrutura excepcional e de 
taninos dulcíssimos. Prevejo um potencial de envelhecimento de 30 anos ou mais e acredito 

que seja um dos melhores Malbecs contemporâneos já feitos”, justifica Hobbs.
 Mas é da França que vem a maior ousadia – os argentinos estão fazendo vinho na França. Depois de ver seu país invadido por franceses nos anos 1990 
e 2000, os hermanos agora fazem o caminho inverso. Não foi fácil. “Existe uma coisa chamada ‘orgulho francês’, que é notório no vinho. E nós somos Novo 
Mundo”, conta o enólogo Leonardo Erazo, da vinícola argentina Alto Las Hormigas. “Fomos mal recebidos, mas três famílias de produtores se interessaram e 
até se empolgaram com a ideia de trabalhar em conjunto”, conta. Por sorte, além deles, encontraram o solo calcário ideal.
 Hoje, é possível provar dois rótulos dessa colaboração franco-argentina por aqui: o Causse du Théron Terrasse Malbec (R$ 152 na World Wine), elaborado 
a partir de vinhas de 35 anos de idade, fincadas a beira do Rio Lot; e o elegantérrimo, limitado (mil garrafas) e complexo Causse du Théron en Pente Malbec 
(R$ 277). “Buscamos destacar a origem sempre e evitar as notas doces e sobremaduras, a madeira e tudo o que homogeneíza o vinho”, diz.
 Paul Hobbs também tem vinhos produzidos em Cahors, lançados no ano passado. O norte-americano se uniu à família Vigouroux, autoridade da França 
na casta, e lançou a linha Crocus com três rótulos – L’Atelier (R$ 185,63), Prestige (R$ 315,46) e Grand Vin (R$ 701,45), todos da Mistral.
 E a aventura não para por aí: na última semana, o francês Hervé Joyeux, outro pioneiro da Argentina (Bodega Fabre Montmayou, no Brasil importada 
pela Premium Wines), anunciou a compra de um château em Cahors e de uma marca local em um total de 120 hectares. 
Se você ainda acredita no fim da Malbec, Paul Hobbs vai tentar te convencer do contrário. “A Malbec está viva e tem um futuro brilhante. Isso não significa que 
não há ameaças, como a massificação, que atrapalha a categoria. Mas nós temos que lutar, ela é uma casta nobre, fácil de se produzir, versátil, adaptável e 
que se transforma em vinhos complexos. E agora com Cahors em ascensão, e com outras regiões aumentando sua produção, a qualidade e a diversidade vão 
se elevar. Só há boas novas para a Malbec”.

ARGENTINOS ENFRENTAM RESISTÊNCIA AO FAZER VINHO NA FRANÇA - O enólogo chileno Leonardo Erazo assina os vinhos da vinícola argentina Alto 
Las Hormigas produzidos em Cahors, na França. Hoje, é possível provar dois rótulos dessa colaboração franco-argentina por aqui: o Causse du Théron Terrasse 
Malbec (R$ 152 na World Wine), elaborado a partir de vinhas de 35 anos de idade, fincadas a beira do Rio Lot; e o elegantérrimo, limitado (mil garrafas) e 
complexo Causse du Théron en Pente Malbec (R$ 277).
Leia abaixo a entrevista com Erazo.
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Como foram recebidos na França? Foi uma grande aventura grande. Há uma coisa que é o orgulho francês e no vinho ele é muito notório, porque obviamente 
é um trabalho muito antigo, com muita tradição. E nós temos nossa ideia e nossa filosofia, mas somos vistos como Novo Mundo. Bem, nos reunimos com muitos 
produtores na França e alguns nos receberam bem, outros bastante mal. Mas havia três famílias que se interessaram em trabalhar com a gente, em fazer um 
projeto conjunto e aprender nossa maneira de trabalhar. E assim assim se firmou o projeto. Viramos muito amigos dessas três famílias. No fim, tem sido uma 
experiência fantástica.
O processo de trabalho e de vinificação foi diferente do que ocorre na Argentina? Sempre buscamos destacar a origem, essa é nossa filosofia de 
trabalho e o objetivo de todas as decisões. Dentro disso, o trabalho busca evitar as notas doces e sobremaduras, a madeira, coisas que homogenizam o vinho. 
Não é muito diferente do que fazemos na Argentina. Foi um trabalho muito artesanal, com pequenos produtores franceses, colheitas manuais, trabalho (de 
vinificação) por gravidade, evitando as bombas. Usamos leveduras nativas e trabalhamos organicamente. E, claro, demos atenção ao solo, separando cada 
parcela por unidade de solo, que o trabalho mais importante que fazemos. 
O quão diferente é a Malbec de Cahors em relação ao que se tem na Argentina? É muito distinto e deu trabalhar tentar entender e encontrar a melhor 
maneira de interpretá-lo. Há muito calcário em Cahors, o que é algo com que temos experiência, e isso nos deu vantagens porque já conhecíamos o tipo de 
tanino, a expressão que podem ter. Mas o trabalho nas rochas é muito diferente do que se faz em solos mais profundos, de argila.
Como vê a experiência na França? É um caminho longo e sabemos que pode ser ingrato porque estamos trabalhando lá e cá, com muito esforço e muito 
tempo. Mas trabalhar na França sendo chileno e, ao mesmo tempo, trabalhar na Argentina é um sonho cumprido. Fazer um vinho que gostamos e que tem 
apoio de um grupo de franceses é um sonho tornado realidade para mim.

MALBEC DE R$2,3MIL PODE ENVELHECER POR ATÉ 30 ANOS, ESTIMA ENÓLOGO - O norte-americano Paul Hobbs foi um pioneiro da Malbec na Argentina 
e, nesta semana, lança seu Malbec ícone, o Cobos Chañares Vineyard Malbec 2014. Importado pela Grand Cru, o rótulo será vendido a R$ 2.349 após alcançar 
pontuações de 99 pontos por James Suckling e 95 por Robert Parker. Elaborado com uvas cultivadas em altitude, passou por estágio em carvalho durante 17 
meses e está na garrafa desde novembro de 2015. Promete ser um novo objeto do desejo. Ainda assim, perguntei ao produtor, por que tão caro? 
Leia abaixo a entrevista.
O que faz de Viña Chañares tão especial e caro? Os vinhedos de Chañares são muito pequenos (16 hectares plantados de Cabernet Sauvignon, Cabernet 
Franc e Malbec), as vinhas mais antigas têm dez anos e é um dos mais ocidentais de Mendoza, localizado no vale de Uco, no departamento de Tunuyan, 
na vila de Los Arboles, a 1.200 metros de altura. É isolado e de difícil acesso. Inicialmente desenvolvido por três professores da Universidade de Mendoza, 
também conta com uma pequena quantidade de uvas Montepulciano. Plantado em círculos concêntricos e triângulos, tem seis bosques de vegetação natural 
intocada, incluindo as árvores chamadas chañares. Respeitamos a biodiversidade desse lugar selvagem, assim as vinhas são plantadas sem enxerto e cultivadas 
sem herbicidas. Preservamos a vegetação nativa dentro do vinhedo, o que inclui uma grande variedade de ervas como tomilho e alecrim, além de cactos e 
mato… Os solos são compostos por grandes pedras graníticas e rochas incrustadas com calcário extremamente bem drenadas. A água usada para irrigação 
vem de um poço de 165 metros de profundidade, puxando de um antigo aquífero que é quase  tão intocado quanto a paisagem. O vinhedo fica no limite de 
fronteira com os Andes. Trata-se de uma produção mínima, de um frutado intenso, de estrutura excepcional e de taninos dulcíssimos. Eu envelheço o vinho em 
carvalho francês 100% novo por 17 a 19 meses. Prevejo um potencial de envelhecimento de 30 anos ou mais e acredito que seja um dos melhores Malbecs 
contemporâneos já feitos.
Alguns falam do fim da era Malbec, que estaria deixando de ser uma queridinha nos EUA e no Reino Unido graças a uma massificação do 
Paladar. Mas nós vemos grandes investimentos como o seu e de outras pessoas indo a França. O que acha da Malbec hoje? A Malbec está viva e 
muito bem, com um futuro brilhante pela frente. Há 20, 25 anos, muitos especialistas previram o fim do Chardonnay da Califórnia. Formou-se até um grupo 
chamado ABC, Anything But Chardonnay (qualquer coisa menos Chardonnay). O que aconteceu? A Chardonnay, todos esses anos depois, está mais forte 
e continua dominando. Isso não significa que não há ameaças como as que você apontou, falta de alma em vinhos massificados e comerciais que podem 
prejudicar a categoria. 
O que imagina do futuro da Malbec? Nós temos que lutar, ela é uma casta nobre, fácil de se produzir, versátil, adaptável e que se transforma em vinhos 
complexos. E agora com Cahors em ascensão, e com outras regiões aumentando sua produção, a qualidade e a diversidade vão se elevar. Só há boas novas 
para a Malbec.
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“SAN SEBASTIAN E O EFEITO BOURDAIN ” - POR ALEXANDRA FORBES
FOLHA DE SÃO PAULO - A GOURMET - 16/07/2016

 Acabo de voltar –espantada - de San Sebastián, bela cidade na costa do País Basco, reputada como capital gastronômica da Europa. “Será um problema, 
porque vocês terão milhões e milhões de turistas vindo comer aqui”, previu o chef-celebridade Anthony Bourdain em cena de episódio sobre San Sebastián no 
seu programa “Parts Unknown”, exibido pela CNN. Bastou ir ao ar no início do ano e a profecia realizou-se rapidamente, em boa parte por culpa do próprio 
programa!
 Na primeira noite que passei na cidade, fui ao Ganbara, meu bar de tapas favorito naquela charmosa cidade. Uma alegre multidão entupia as portas e 
o diminuto salão, que parecia uma sauna de tão lotado.
 “Tem estado sempre assim”, disse-me Juanjo Arratíbel, que adora sair para comer “pintxos” (assim são chamadas as tapas daquela região) com sua 
mulher Marilis, nativa dali, como ele. Naquela noite, pingamos de bar em bar pelas ruas estreitas do centro antigo. Estavam todos abarrotados de gringos e 
orientais.
 “É tanto turista hoje em dia que a gente não consegue nem chegar no balcão para fazer o pedido.” No programa, Bourdain visita vários bares de “pintxos”, 
mas elogia principalmente o Ganbara. Entre uma bocada e outra, o chef declara: “Meu lugar favorito. Venho aqui toda vez, como um míssil”.
 Para meu azar, Bourdain também ama o restaurante Asador Etxebarri tanto quanto eu. Só consegui jantar lá dessa vez porque meu amigo basco ligou 
para o dono e implorou. Se da primeira vez que almocei ali, dez anos atrás, eu era a única cliente, hoje há bastante espera.
 Um casal de americanos que encontrei disse estar tentando há três meses fazer uma reserva no restaurante Arzak, um clássico com três estrelas 
“Michelin”. Não me surpreende, já que Bourdain passou metade do episódio sobre San Sebastián rasgando seda para o chef-proprietário Juan Mari Arzak, que 
ele considera “quase um pai”.
 A publicação recente de mil reportagens elogiando o balneário potencializou o “efeito Bourdain”. A explosão do turismo, visível a olho nu, enriquece chefs 
e comerciantes —mas essa faca tem dois gumes.
 Não é só a boa comida que faz o charme de San Sebastián. A beleza, a gente basca e a afeição às tradições completam a receita. Em meio à algazarra 
estival me vi buscando a atmosfera de outrora, como uma criança de quem tiraram o brinquedo. Alexandra Forbes - É jornalista gastronômica, ‘foodtrotter’ e 
autora de ‘Jantares de Mesa e Cama’. Escreve às quartas, a cada duas semanas. A coluna “A Gourmet” é publicada aos domingos a cada 15 dias na Revista 
São Paulo.
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VIAGENS
XVIII ENCONTRO DO FÓRUM ENOLÓGICO DA ACADEMIA DO VINHO. VAMOS À MONTANHA!

27 A 30 DE JULHO DE 2017

GARIBALDI, SERRA GAÚCHA + EXTENSÃO OPCIONAL POST-VAM AS MISSÕES DA ARGENTINA E PARAGUAI
30 DE JULHO A 6 DE AGOSTO DE 2017

“VIAJAR, AMAR, APRENDER, DEGUSTAR, CONTEMPLAR!”

 O “Vamos à Montanha”, carinhosamente chamado de “VAM” é um evento que reúne membros do Fórum Enológico, a lista de discussão sobre vinho criada 
em 1997 pelo site Academia do Vinho www.academiadovinho.com. br. A lista “rapidamente” passou a ser frequentada por enófilos internautas brasileiros e de 
outros países. No Fórum participam centenas de enófilos interessados em aprofundar seus conhecimentos sobre o vinho, trocando informações e experiências 
de viagens.
 Com o passar do tempo, os participantes constataram que o conhecimento e as conversas “virtuais” não bastavam e surgiu a ideia de criar uma reunião 
“real” entre todos. Deveriam ser nas “Montanhas” e de aí os “Chevaliers de la Montagne”. Assim, a partir do ano 2000, nasceu o Encontro do Fórum Enológico 
da Academia do Vinho, apelidado de “Vamos à Montanha de.....”.
 Esta XVIII Edição do “Vamos à Montanha” retorna em 2017 à Serra Gaúcha! Com o crescimento das ferramentas de comunicação, whatsapp, facebook, 
instagram, twitter, o evento agora abre algumas de suas vagas para apaixonados por vinho! Uma bela oportunidade de aprendizado, conhecer novas pessoas 
e participar de uma belíssima experiência enogastronômica.
O local escolhido:
 A Serra Gaúcha é um dos berços históricos do vinho no Brasil. Não tanto pela ancestralidade (pois há registros que o vinho está pelas terras “brazucas” 
desde a imigração portuguesa), mas como hábito de consumo, um legado tão lindo dos italianos. Durante o encontro, vamos desbravar suas bucólicas e 
belíssimas paisagens. Este ano, Flores da Cunha e suas novas vinícolas, bem como Pinto Bandeira fazem parte da programação. Vamos nos hospedar na 
charmosa Garibaldi, a “terra dos espumantes” no tradicional e acolhedor Hotel Casacurta, e nos divertirmos entre taças, borbulhas, muita cultura, risadas e 
amigos! Te esperamos, tchê!
EXTENSÃO OPCIONAL as Missões e Paraguai e Argentina com saída as 09h00 com destino a Santo Ângelo (1 noite), 2 noites em Encarnación (Paraguai), 3 
noites em Posadas (Argentina) e 1 noite em Foz do Iguaçú, conhecendo as Missões da Companhia de Jesús reconhecidas no Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO da “Santíssima Trinidad del Paraná” e “Jesús de Tavarangüe” em Paraguai e “Santa María la Mayor”, “Santa Ana”, “Nuestra Señora de Loreto” e “San 
Ignácio Miní” na Argentina, entre outras visitas de interesse na região, entre elas uma aldeia guarani próximo a Foz. No seguinte DOM 6 AGO, desde Foz
do Iguaçú vôos de volta as cidades de destino.
Degustações Paralelas: Como já é tradição, em todos os anos, convidados especiais vêm apresentar temáticas do mundo do vinho. Neste ano, a essência do 
terroir é o ponto central do Encontro Vamos à Montanha. Lembre-se: as vagas para cada atividade são limitadas! Reserve e garanta logo a sua!

Informações e Reservas do VAM e Hotel: Na Vinho e Arte de Porto Alegre para efetuar sua inscrição na programação oficial, degustações paralelas e reserva 
de hotel em Garibaldi. Contatos: Maria Amélia Duarte Flores ou Andréa Pedrazani | E-mail: vinhoeartecasa@gmail.com | vinhoearte@gmail.com | WhatsApp: 
(51) 99331-6098 | (51) 99999-3168 | Tel. Fixo: (51) 3023-3345.
Informações e reservas de forma específica para esta Extensão Post-VAM: ZÊNITHE TRAVELCLUB Contato: Joseane Queiroz. E-mail: fit1@zenithe.tur.br 
| WhatsApp (31) 997 918 093 | Tel. Fixo: (31) 3225-7773 |http://zenithetravelclub.blogspot.com.br
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JORNADA ENOGASTRO & LITERÁRIA NOS PASSOS DE DOM QUIXOTE DE LA MANCHA.
COM MÁRCIO OLIVEIRA 

15 A 29 DE SETEMBRO DE 2017
SAÍDA GARANTIDA!

 Dom Quixote é um personagem criado pelo escritor espanhol Miguel de Cervantes Saavedra no início do 
século XVII. Ele encantou e continua encantando tanta gente que sua história já foi publicada muitas vezes em 
vários idiomas, no mundo inteiro. As aventuras de Dom Quixote são descritas no livro Dom Quixote de La Mancha, que 
foi publicado pela primeira vez em 1605, na Espanha, com o título de O engenhoso fidalgo Dom Quixote de La Mancha. 
No livro, Miguel de Cervantes, o autor, ridiculariza as histórias de cavalaria, que fizeram muito sucesso na Idade Média. 
Nessas histórias, cavaleiros fortes e corajosos enfrentam gigantes, derrotam exércitos inteiros e sempre saem vitoriosos. 
Lutam contra as injustiças do mundo, defendendo a Igreja e protegendo os mais fracos. Dedicam suas vitórias a uma bela 
dama, que amam com devoção. Agora chegou a hora de conhecer “in loco” as paisagens por ele percorridas. 

 Vamos:
 *Conhecer os costumes, tradições e técnicas da gastronomia manchega, uma cozinha austera e simples, de origem 
humilde e pastoril, conhecida internacionalmente devido a que alguns dos seus pratos aparecem na universal obra de Don 
Quixote de La Mancha. 
 *Adentrar-se no universo tão particular e único de “El Quijote”, a obra literária mais universal da história de Miguel 
de Cervantes de Saavedra, o manco da Batalha de Lepanto, sendo que em 2016 aconteceram as efemérides dos 400 anos 
da sua morte.
 *Degustar produtos naturais de alto nível de qualidade reconhecidos pelos seus selos de Denominação de Origem 
ou Indicação Geográfica Protegida como são os Aceite Montes de Toledo, Queso Manchego, Azafrán de la Mancha, Ajo 
Morado Las Pedroñeras, Berenjenas de Almagro, Vinos de Pago e Vinos de la Tierra de Castilla La Mancha.
 *Saborear os pratos mais representativos da culinária manchega presente nas aventuras de  cavaleira do famoso fidalgo da “triste figura” como Pisto 
Manchego, Migas de Pastor, Gachas, Duelos y Quebrantos, Hoya Podrida....
 *Uma jornada de conhecimento ao visitar a região com a maior extensão de vinhedo do mundo e uma seleção de vinícolas de prestigio em plena época 
da vindima o que permitirá conhecer muito melhor e mais de perto a cultura da colheita e até participar na mesma.
 *Conhecer a Espanha mais profunda, a mais autêntica, suas aldeias, povoados e vilarejos do interior.
 *Mimetizar-se no território, suas paisagens naturais, nas tradições e na gastronomia. Vivenciar um percorrido cultural e de lazer inédito, único, exclusivo, 
autêntico aproveitando a excelente climatologia que oferece Setembro e a luz do dia anoitecendo por volta das 21h00.
 *Ficar em meios de hospedagem singulares e de especial encanto.

Informações e reservas: ZÊNITHE TRAVELCLUB Contato: Daniella Starling | E-mail: fit2@zenithe.tur.br | TEL. (31) 3225-7773. 

Programação completa: zenithetravelclub.blogspot.com.br
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VINHO GOURMET CHILE COM MOVI NIGHT V | CHILE
5 A 12 DE NOVEMBRO DE 2017

 A MOVI Night será realizada na sexta-feira dia 10/11/2017, contando com a presença de inúmeros produtores como: Laura Harwing, Acróbata, 
Lagar de Bezana, Polkura, Trabun, Vultur, Alchemy, OWN, Attilo&Mochi, Catrala, La Recova, Kingston, Garcia+Schwaderer, OC Wines, Villard, 
Von Siebenthal, Flaherty, Peumayen, Garage, Rukumilla, Bowines, Corral Victoria, Casa Bauzá, Starry Night e 3 Monos. 

 Roteiro e Valores: Em elaboração/ Em breve serão publicados
 Observações Gerais: Número mínimo de participantes: 18
            Número máximo de participantes: 22

 Pré-inscrições abertas! Garanta seu lugar! Informações e reservas: ZÊNITHE TRAVELCLUB Contato: Daniella Starling | E-mail: fit2@zenithe.tur.br | 
Tel. (31) 3225-7773. 
Para maiores informações: zenithetravelclub.blogspot.com.br
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VINHO E CULTURA
DICAS
OS SEGREDOS DA SICÍLIA E A FRUTA DO ETNA 

 Com larga tradição e história na cultura da uva e do vinho, maior ilha do Mediterrâneo possui uma série de uvas nativas, entre elas a Nerello Mascalese, 
ainda pouco conhecida fora de lá, mas cultivada desde a Antiguidade na região do Etna. 
A Sicília é a maior ilha do Mediterrâneo, separada da Itália pelo Estreito de Messina. Devido à sua posição geográfica, ao longo da história exerceu papel de 
grande importância estratégica e, por isso, acabou sendo tomada – e, consequentemente, influenciada – por diversos povos. Fenícios, gregos, romanos, góticos, 
mouros, normandos e espanhóis teriam passado por lá.
Os primeiros registros da vitivinicultura no local remetem aos fenícios. Entretanto, os gregos teriam sido os responsáveis pela introdução de vinhas de melhor 
qualidade e também de melhores técnicas de cultivo das videiras. Como as condições climáticas eram favoráveis, a produção de vinho foi iniciada na Sicília.
 Na Antiguidade, os vinhos sicilianos eram bastante conhecidos e sua principal característica era a doçura. O mais famoso deles era o Mamertino – o 
preferido do imperador Júlio César – feito no nordeste da ilha, nos arredores de Messina. Durante os séculos II e III, grande parte das videiras foi substituída 
por outras agriculturas, especialmente as destinadas à produção de grãos. Após a queda do Império Romano, a vitivinicultura permaneceu dormente. Somente 
no Renascimento a produção de vinhos foi retomada com força. Tanto que, no século XV, o Mamertino era o principal produto exportado para o continente.
 A Sicília hoje é conhecida pelo vinho Marsala. O fortificado começou a ser produzido na região em 1773 por John Woodhouse, um mercador inglês, o 
que se tornou um marco na história da vitivinicultura. Mas nem só Marsala existe na Sicília. De fato, atualmente a ilha já possui maior relevância no cenário 
mundial vitivinícola e está em pleno processo de modernização, iniciado na década de 1980.
- Do Mamertino ao Nerello - A geografia – terrenos acidentados e montanhosos, com solos pobres, encostas com boa exposição solar – e o clima – verão 
intenso e baixa pluviosidade – fazem da ilha um local ideal para o cultivo de videiras. Além disso, há uma série de uvas autóctones (ou nativas), as quais 
apresentam real personalidade. A maioria dos produtores locais dedica boa parte de seu trabalho a essas cepas e, há alguns anos, vêm produzindo vinhos de 
ótima qualidade a partir delas.
 Provavelmente, a mais conhecida dessas variedades indígenas é a Nero d’Avola – tinta de cor profunda e taninos robustos e estruturados. Uma das 
preferidas para compor blends, a Nero d’Avola tem sido usada na produção de varietais que se tornaram clássicos sicilianos. Tradicionalmente plantada como 
um pequeno arbusto, a Nerello Mascalese é a variedade mais difundida na área do Monte Etna. 
 Mais recentemente, outra autóctone ganhou destaque, a Nerello Mascalese. A cepa é muito antiga, tendo sido citada por Sestini em escritos do século 
XVIII. Tradicionalmente plantada como um pequeno arbusto, a Nerello Mascalese é a variedade mais difundida na área do Monte Etna, local onde vem sendo 
cultivada desde tempos imemoriais. Acredita-se que ela tenha ligação com os antigos vinhos do Etna, tão celebrados por Homero e historiadores latinos.
 Ainda mais recentemente, a Nerello Mascalese costumava entrar na composição de blends, normalmente com pequena participação. Porém, o que se 
tem visto com o passar dos anos é o aumento de sua proporção nos cortes e até mesmo a aposta em vinhos varietais, ou seja, elaborados só com essa casta, 
que produz vinhos elegantes e com bastante personalidade, com tendência a serem tânicos, de cor vermelho-rubi com reflexos granada e boa estrutura, o que 
possibilita seu envelhecimento. (Fonte – Revista ADEGA – Por Eduardo Millan em 12/07/2017).
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O VINHO EM “GAME OF THRONES”  

 Com a estreia da penúltima temporada neste domingo, a bebida 
volta a exercer o protagonismo conforme o personagem. A série está 
de volta com o início da penúltima temporada. E, com ela, certamente 
os vinhos. Fãs de ‘Game of Thrones’ e dos livros ‘As Crônicas de Gelo 
e Fogo’, de George R.R Martin, sabem que o vinho é a bebida favorita 
entre os sete reinos do continente de Westeros. Homens e mulheres 
nobres se servem dos doces Golds Arbor. Os Strongwines de Dorne são 
muito procurados. Os patrulheiros da noite preferem vinho quente. A 
rainha Daenerys Targaryen degusta vinhos desconhecidos pelo povo 
de Westeros. Um canal no Youtube contou o número de vezes, entre 
a primeira e a quarta temporada, que o vinho é consumido pelos 
personagens, confira o vídeo.
 Com tanto vinho sendo consumido o tempo todo, em algum lugar 
no continente devem existir inúmeras parreiras. No entanto, vinho não é 
a coisa mais fácil de se cultivar, sobretudo em um local em que o inverno 
e o verão se estendem por longos períodos de tempo. A única explicação 
lógica que encontramos foi a de classificar casas que poderiam produzir 
vinho e falar sobre suas bebidas.

Os vinhos de Westeros - Mapa de Westeros
- Casa Tyrell’s Red Wine - Premier Cru Castle - As uvas Melort & Syrah 
se misturam, com qualidade, em toda a região. Estes vinhos possuem a 
melhor fórmula de todos os vinhedos da região do Carvalho Velho.
- Casa Lannister Red Wine – Castle - A família Lannister possue 
Cabernets muito valorizados e que são raramente exportados. Suas 
terras muito ricas em minerais produzem vinhos tintos ricos em tanino.
- Casa Baratheon Red Wine – Village - Os Baratheon possuem um 
vinho azedo, muito enriquecido com temperos típicos. São bebidas 
muito espirituosas.
- Casa Martell Red Wine - Premier Cru - As misturas de uvas tintas e 
secas proporcionam as melhores safras de verão, porém podem azedar 
rapidamente. A casa é premiada por seus vinhos fortemente enriquecidos 
com minerais. (Fonte – Revista ADEGA – Redação - 14/07/2017).
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POR QUE A MERLOT CONQUISTOU A FAMA QUE TEM?

 Mais que apenas uma mera coadjuvante no blend de Bordeaux, é uma das castas mais famosas do mundo (Revista ADEGA – por Luiz Gastão Bolonhez 
em 13 de Julho de 2017).
Para os connoisseurs, quando se trata de Merlot, um nome vem à cabeça: Petrus. Um dos mais célebres vinhos do mundo é pro duzido somente com essa casta 
controversa - pois, dependendo de como é cultivada, pode produzir desde vinhos simples e ralos, até verdadeiros monumentos.
 De origem francesa e plantada nos qua tro cantos do mundo, é uma casta muito utilizada para elaborar vinhos de corte, con tudo, produz também ótimos 
varietais. Nos vinhos de corte é presença garantida em quase todos os grandes vinhos de Bordeaux, mais notadamente nos do Médoc e Graves. Para se ter uma 
ideia de sua importância, to dos os Premier Cru Classé da classificação de 1885 têm a Merlot em seu blend - apesar de nessas duas regiões ela ser sempre uma 
coadjuvante ao lado da Cabernet Franc e Petit Verdot (às vezes, Malbec); e a Cabernet Sauvignon é que reina absoluta, sendo a casta principal. A Merlot ainda 
é a casta tinta mais plantada em Bordeaux

EM BORDEAUX - No Médoc, onde está incrustada a Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) de Pauillac, dita “Meca do Vinho”, os clássicos Premier Cru Classé, 
como o Château Latour, Mouton Rothschild e Lafite Rothschild, possuem a Merlot no blend. Médoc e Graves são regiões vitivinícolas da margem esquerda do rio 
Gironde. No entanto, poucos quilômetros em direção ao continente, o Gironde se divide em dois, o Garonne e o Dordogne. E, logo após a cidade de Libourne, 
temos, na margem direita, duas AOCs em que a Merlot é mais presente.
 Em Saint-Émilion, ela faz parceria com a Cabernet Franc, e, em Pomerol, é a estrela, sendo utilizada na maioria das vezes como casta predominante das 
assemblagens. Além dessas duas AOCs e seus satélites, a Merlot predomina em Bordeaux nas denominações de Fronsac, Bourg e Blaye.
 De acordo com o censo de 1988 na região de Bordeaux, a Merlot tinha metade da plantação dentre as castas tintas. Na ocasião, a casta mais plantada 
na região, com 28%, era a Cabernet Sauvignon. Especificamente no Médoc, de cada duas vinhas plantadas, uma era de Cabernet Sauvignon. Enquanto que 
em Saint-Émilion e no Pomerol havia duas videiras de Merlot em cada três plantadas. Essa tendência sofreu algumas mudanças nos últimos anos com um maior 
foco no aumento da plantação de Cabernet Sauvignon, principalmente no Médoc, mas sem muitas alterações de maneira geral, e a Merlot ainda é a casta tinta 
mais plantada em Bordeaux.

ORIGEM, CARACTERÍSTICAS, SOLO E CLIMA IDEAIS - Ainda não existem comprovações que confirmam em 100% a origem da casta, mas é claro o 
reconhecimento de que a Merlot tem base em Bordeaux. Uma das primeiras menções à cepa data de 1784, quando um oficial da região chamado Faurveau 
destacou a Merlot como uma das melhores castas da zona de Libourne, na margem direita do Dordogne. Anos mais tarde, em 1868, o naturalista A. Petit-Lafitte 
classificou-a como a principal casta para ser mesclada com a Cabernet Sauvignon. A plantação mais consistente de Merlot na margem esquerda se iniciou em 
meados do século XIX. Por volta desse mesmo período, a cepa também começou a ser plantada na região do Vêneto, na Itália, de onde o primeiro registro data 
de 1855. No inicio do século XX, a Merlot chegou ao Cantão de Ticino, na Suíça.
 Seu nome deriva, segundo alguns estudiosos, de um pássaro negro chamado Merle (Black Bird - Turdus merula), cujo diminutivo é Merlot, talvez pela sua 
cor muito escura. Ainda existem registros de que esse pássaro aprecia frutas doces de maturação avançada, como um bago de Merlot maduro.
 A Merlot é uma variedade que possui uma casca mais fica se comparada com a Cabernet Sauvignon, é menos resistente a solos frios e normalmente 
amadurece algumas semanas (normalmente duas) antes que da Cabernet. Por essa razão, ela se adequa de maneira destacada em solos com maior quantidade 
de argila, como os de Libourne, onde a argila é predominante. De modo geral, a região de Libourne, na margem direita, também é mais quente que o Médoc 
do lado esquerdo. Por fim, é uma casta mais sensível a doenças, como Coulure, e podridão, e é mais sensível a geadas mais fortes.
 Normalmente, dependendo de como é cultivada, a Merlot produz vinhos com taninos de média intensidade. Sempre concede carga de frutas vermelhas e 
negras. Quando é plantada em climas mais quentes, aporta aos seus vinhos a fruta negra mais intensa e toques de chocolate. Se não manuseada adequadamente, 

PARA LER, APROVEITAR E REFLETIR
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e principalmente quando é colhida antes de sua plena maturação, dá tons muito herbáceos e verdes. As primeiras menções à cepa datam de 1784, considerada 
a melhor da zona de Libourne

GRANDES MERLOT DE POMEROL E SAINT-EMILION - De Pomerol temos os excepcionais tintos: Château Le Bon Pasteur, Certain de May, Clinet, L’Egilse 
Clinet, L’Evangile, La Fleur-Petrus, Lafleur, Le Gay, Le Pin, La Tour-à-Pomerol, Trotanoy e Vieux Château Certain, todos com a Merlot predominante, com a 
porcentagem variando entre 60% e 90%. O corte mais comum nesses vinhos é 80% de Merlot com 20% de Cabernet Franc. Alguns levam um toque de Cabernet 
Sauvignon, nunca ultrapassando mais de 10%. Nenhum desses vinhos é Merlot puro. Os Merlot puros mais reluzentes dessa AOC são Petrus e o sensacional La 
Fleur de Gay. Anos atrás, o Petrus tinha em seu corte um pouco de Cabernet Franc, mas há alguns anos ele é produzido com 100% de Merlot.
 De Saint-Émilion, há grandes vinhos com a Merlot como base, mas em quantidades menores se comparados com os tintos de Pomerol na maioria dos casos. 
Duas das mais espetaculares estrelas da região - ao lado do mítico Cheval Blanc (Cabernet Franc predominante) -, o Château Ausone e o Château Angelus, 
têm em seu blend cerca de 50% de Merlot. Os clássicos e sensacionais Château Beau-Séjour Bécot e Béauséjour Duffau Lagarosse são Merlot predominante 
(aproximadamente 70%). Canon, Canon-La-Gafelière, Clos Fourtet, Clos L’Oratoire, Couvent des Jacobins, La Dominique, La Mondotte, Pavie, Pavie-Decesse, 
Pavie-Macquin, Quinault-L’Enclos, Tertre-Roteboeuf, Troplong Mondot e Valandraud são todos tintos de classe mundial que têm em sua alma a Merlot, sempre 
como casta predominante. De Saint-Émilion, contudo, o mais destacado Merlot puro é renomado e raro La Gomerie.

MERLOT NO RESTANTE DA FRANÇA - Fora de seu berço, Bordeaux, a Merlot terceira casta vinífera mais plantada no país, somente atrás da Carignan e da 
Grenache - brilha no Languedoc-Roussillon e Bergerac. Para se ter uma ideia, no mesmo censo de 1988 já citado, tínhamos cerca de 60 mil hectares de Merlot 
plantados contra apenas 36.500 de Cabernet Sauvignon. Ao lado da Syrah, a Merlot tem sido a casta mais plantada no Midi. São cerca de 5 mil hectares 
plantados no departamento de Aude e L’Herault, onde a cepa é parte integrante da maioria dos blends dos grandes vinhos.

A IMPONENTE MERLOT NA ITÁLIA - Quando saímos da França, é na vizinha Itália onde podemos encontrar grandes vinhos à base da Merlot. Mais do que 
isso, podemos afirmar que hoje os melhores Merlot “in purezza” do mundo são italianos - se não compararmos com o Petrus.
 A Merlot, na Itália, é muito difundida no Vêneto, mas, na maioria das vezes, nessa região, produz vinhos de grande volume, sem muita expressão. Na 
região vizinha, no Friuli Venezia Giulia, a coisa é bem diferente. Lá há tintos com base de Merlot (muitos puros) absolutamente sensacionais. Os produtores 
Miani, Villa Russiz, Volpe Pasini, Livio Feluga e Vie de Romans, por exemplo, produzem vinhos de classe mundial com a Merlot “friulana”.
 Na Toscana, região do Chianti, a Merlot também está por trás de alguns do melhores vinhos de produtores tradicionais. Partindo do norte para o sul, 
mais especificamente na Toscana, encontramos os mais badalados Merlot do mundo sem dúvida. O mais interessante é que temos Merlot de exceção tanto no 
centro da Toscana quanto na costa. Não há como negar que é na costa, mais propriamente em Maremma e Bolgheri, que temos a mais importante plantação 
de castas bordalesas fora da França. Na costa da Toscana brilham sobremaneira a Cabernet Sauvignon, a Merlot, a Cabernet Franc e a Petit Verdot.
 Do centro da Toscana, um dos mais renomados produtores de vinhos da região do Chianti de alta gama, o Castello Di Ama, comandado pelo simpático 
Marco Pallanti, tem um vinhedo único denominado L’Apparita. Desse vinhedo produz se um dos mais renomados Merlot do mundo, o Castello di Ama Vigna 
L’Apparita, um primor de tinto.
 Os melhores Merlot do mundo, depois do Petrus, são italianos. Ainda da costa da Toscana há os mais caros e disputados Merlot puros do planeta (depois 
do Petrus e La Gomerie). Seus preços são altos, mas, se comparados com os vinhos de Pomerol, ainda estamos falando de vinhos de muito melhor “Value for 
Money”. Nessa região, há obras de arte como o Le Macchiolle Messorio, o Tenuta dell’Ornellaia Masseto e o Tua Rita Redigaffi.
 Ainda na Itália temos grandes Merlot do Lazio e da Campania. No Lazio, o competente enólogo Ricardo Cottarella produz um grande vinho chamado 
Montiano e, na Campania, mais ao sul da Itália, a casa Feudi de San Gregório tem o bombástico Pàtrimo.

A MERLOT SURPREENDENTE DO NORTE DA ESPANHA - Na Espanha, onde Garnacha e Tempranillo dominam, em três regiões é possível encontrar verda-
deiros achados quando falamos de proeminentes Merlot. Navarra e Somontano são as duas primeiras zonas de destaque. Somontano, ao pé dos Pirineus, 
tem uma impressionante plantação da casta e produz vinhos de diversos níveis, mais não tem muitos Merlot predominantes ou puros. Do Somontano os mais 
destacados são o Merlot Merlot, da Enate, e o Absum Collection, da Bodega Irius.
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 A terceira região que tem muitos hectares plantados de Merlot é o Penedès, que produz bons exemplares puros, com destaque para o Atrium Merlot da 
família Torres, de bom custo-benefício. Mas o grande Merlot do Penedès é o extraordinário Caus Lubis, do produtor Can Rafols dels Caus. Um tinto sensacional 
que pode evoluir por muitos anos na garrafa.
 Podemos ainda citar Navarra, onde há poucos hectares plantados e temos dois produtores que dedicam carinho especial à Merlot: a Casa Julian Chivite, 
a mais badalada da região, que produz um delicioso Merlot, com cultivo biológico; e a vizinha Viña Magaña, que faz um vinho superlativo.

A MERLOT NAS AMÉRICAS - A Merlot tem importante presença nos Estados Unidos. É muito difundida na Califórnia, com destaque para o Napa Valley, onde 
há excepcionais exemplares. Mais ao norte do país, no estado de Washington, especificamente em Columbia Valley, encontram-se preciosidades. Mas a casta 
é plantada em inúmeros de outros estados norte-americanos.
 Se você tiver viagem marcada para lá e quiser trazer umas garrafas de excepcionais Merlot, tente Duckhorn, Pahlmeyer, Paloma, Matanzas Creek e 
Beringer, do Napa Valley; e Leonetti e Quilceda Creek, de Washington. Dos grandes Merlot da Califórnia provados, os mais especiais são o Duckhorn Three 
Palms, o Beringer Howell Mountain e o Matanzas Creek Journey, sendo esses dois últimos produzidos em vinícolas sensacionais. A Beringer está localizada nas 
cercanias de Santa Helena, no Napa, já a segunda, incrustada no coração de Sonoma, em meio a uma espécie de jardim botânico, repleto de flores. É endereço 
certo para os amantes do vinho e da beleza natural.
Na América do Sul, a Merlot é plantada em diversos países. Na Argentina, ela tem papel importante, mas como por lá só dá Malbec, a casta caiu um pouco no 
esquecimento. O interessante é que, além de termos a Merlot presente em Mendoza, a cepa vem ganhando espaço no sul, mais especificamente na Patagônia, 
de onde estão surgindo destacados tintos.
No Chile, ela tem presença marcante, mas com a “confusão” local entre Merlot e Carménère durante muitos anos, a Merlot perdeu um pouco de seu brilho. Mas 
temos grandes exemplares já que ela marca presença em vários vales do país, desde o Limarí até o Maule. Grandes nomes do Chile, como a Casa Lapostolle, 
por exemplo, produzem excelentes Merlot, com destaque para o Cuvée Alexandre, um dos melhores do país. Além desse tinto, temos belos exemplares de 
produtores como Viña Santa Rita, Gillmore, Calina, Veramonte e Viña Casablanca.

O MAIS FAMOSO ENÓLOGO DO MUNDO É ESPECIALISTA EM MERLOT - Michel Rolland, o mais famoso, mais bem remunerado e mais controverso enólogo 
do mundo, é um craque no manuseio da Merlot. Sua família é oriunda de Libourne, onde possuem o excelente Château Le Bon Pasteur, no coração do Pomerol. 
Rolland, além de ter muito trabalho na região do Libourne, dá consultoria para outros tantos Châteaux e produtores mundo afora (incluindo Brasil), é o mais 
requisitado flying winemaker do planeta.
 Fã confesso da Merlot madura, ele tem como filosofia controlar a redução dos rendimentos. Sob sua batuta, produz-se sempre vinhos exuberantes, ricos 
e repletos de sabor. Seus grandes tintos à base de Merlot têm, na maioria dos casos, grande carga de carvalho - que ele utiliza para estagiar seus vinhos. 
Essa característica de madeira abundante aliada à fruta muito madura são a alma dos vinhos elaborados por Rolland. Esse estilo vai de encontro ao gosto do 
poderoso e, por vezes, controverso crítico de vinhos Robert Parker, que concede pontuações altíssimas aos vinhos elaborados por esse enólogo.
 Um dos mais interessantes acontecimentos com esse prestigiado enólogo foi no filme “Mondovino”, de Jonathan Nossiter, que criticou e indicou seu 
viés a favor da micro-oxigenação dos vinhos. Foi causada muita polêmica com esse duro ataque a Rolland por parte do cineasta, mas nada que abalasse sua 
reputação.
 Os vinhos que Rolland produz não são todos superlativos, mas, para esta matéria, provamos talvez o que de melhor ele faz: os vinhos da Madame 
Catherine Péré-Vergé, todos de muito bons a excelentes, com destaque para o exuberante e ao mesmo tempo elegante Château Le Gay 2004, um excepcional 
Merlot predominante (80%). Provamos ainda mais dois Merlot produzidos sob a batuta de Rolland: o Merlot Cuvée Alexandre 2007, da Casa Lapostolle, do 
Chile, e o Merlot Terroir 2009, da Miolo, do Brasil. Em ambos os casos a competência de Rolland no manuseio da Merlot fica clara e evidente. Dois tintos muito 
bem elaborados já deixando claro seu legado pelo suporte ao desenvolvimento da vitivinicultura na América do Sul.

A MERLOT MUNDO AFORA - A Merlot se destaca ainda em três importantes países: Austrália, Nova Zelândia e África do Sul. Na Austrália, a casta brilha 
em varias regiões. Podemos encontrá-la com mais frequência em cortes do que em varietais, mas, mesmo assim, podemos desfrutar de bons Merlot puros. Os 
produtores de maior destaque são Capel Vale, Clarendon Hills, Pepper Tree, Petaluma, Tatachilla e Yarra Yering.
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 Na Nova Zelândia, a cepa tem presença nas ilhas norte e sul. Os produtores de destaque no cultivo e produção de bons Merlot são Brookfields, Kim 
Crawford, Goldwater e Sileni.
 Na África do Sul, a casta tem resultados surpreendentes em Stellenbosch e Paarl. Boekenhoutskloof, Morgenhof, Saxenburg, Spice Route, Thelema, 
Vergelegen e Veenwouden são os produtores que mais brilham com seus Merlot. Esse último produziu excepcionais Merlot puros, que podem estar entre os 
melhores do mundo. Infelizmente, seu proprietário faleceu anos atrás e nunca mais tivemos o brilho de antes.

CURIOSIDADE - No livro que deu origem ao filme “Sideways”, o protagonista, um escritor frustrado chamado Miles (interpretado por Paul Giamatti) era fã 
confesso da Pinot Noir, desdenhando e até denegrindo a imagem da Merlot, principalmente nas refeições. O interessante é que apesar disso, no final da história 
ele se redime e degusta um Petrus - vinho bem feito a partir de Merlot. No filme, contudo, como os proprietários do Château não concordaram em mostrar o 
rótulo, o vinho foi substituído por um Cheval Blanc 1961.
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