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SÃO PAULORIO DE jANEIRO
ABS-RIO-fLAMENGO
CURSO DE VINHOS DE BORDEAUX

08 E 15 DE OUTUBRO DE 2019 - 19:30

Um clássico da aBs-Rio, o Curso Vinhos 
de Bordeaux está com inscrições abertas 
para sua nova turma e, pela quinta vez, 
será apresentado por Joseph Morgan Jr., 
embaixador dos Vinhos de Bordeaux pelo 
C.i.V.B – Conseil interprofessionnel du Vin 
de Bordeaux.

Valor: R$428,00 (sócios) e R$490,00 
(não sócios).
Informações e Inscrição: (21) 2265-
2157 / (21) 2285-0497 / (21) 2421-9640 
/ abs@abs-rio.com.br

ABS-SP
DÃO, A BORGONHA DE PORTUGAL

09/10/2019 - 20:00

ainda que douro e alentejo liderem 
as preferências quando falamos nos 
vinhos de Portugal, o dão vem crescendo 
em (merecido) reconhecimento nos 
últimos anos. afinal, a região é o berço 
das castas branca (encruzado) e tinta 
(Touriga nacional) consideradas mais 
representativas do país.

Valor Individual: R$ 120,00 (associados) 
e R$90,00 (associados participantes) 
Inscrição: (11)3814-7853 / abs-sp@
abs-sp.com.br

SBAV-SP
MARIO GEISSE fALA SOBRE 
TERROIR

15/10/2019 - 20:00

a sBaV-sP receberá o enólogo mario 
geisse, da vinícola cave geisse, 
para degustação orientada e bate 
papo sobre terroir. a vinícola fica 
no município de Pinto Bandeira, no 
Rio Grande do sul, onde a família 
Geisse se estabeleceu criando raízes 
e iniciando uma história de tradição e 
amor pela elaboração de espumante 
Premium.

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

ABS-RIO-BARRA
VINHEDOS MONTE AGUDO

09/10/2019 - 15:30

a aBs-Rio recebe Patrícia Ferraz, diretora 
das áreas Comercial e Marketing da 
Vinhedos Monte agudo, uma empresa 
familiar, localizada na serra Catarinense. 
Fundada em 2004 pelo médico pediatra 
Leônidas Ferraz e pelo produtor de grãos 
alceu Muller, a Monte agudo nasceu do 
sonho de se produzir vinhos de qualidade 
em um terroir único, com solo, temperatura 
e altitude diferentes das exploradas nas 
demais regiões produtoras do Brasil.

Valor: R$50,00 (sócio)
Para profissionais da área, em dia 
com a ABS, a inscrição é gratuita
Informações e Inscrição: (21) 2421-
9640 / abs@abs-rio.com.br

ABS-SP
ALSÁCIA: 
VINHOS EXTRAORDINÁRIOS EM 
LOCAL PARADISÍACO

22/10 A 12/11/2019 - 19:30

na fronteira entre a França e a 
alemanha (ao longo de sua história, 
mudou de mãos por mais de uma vez), 
a alsácia é uma das regiões vinícolas 
mais interessantes da França. embora, 
naturalmente, a primeira associação 
que se faz seja a seus fabulosos 
Rieslings, ela também é fonte de 
ótimos brancos de outras castas.

Programação completa e inscrição: 
(11)3814-7853 / abs-sp@abs-sp.com.br
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ENCONTRO DE INfORMAçÃO BÁSICA DE VINHOS
14 DE OUTUBRO 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 
encontro desenvolve os sentidos para a degustação com mais propriedade das características do 
vinho. num único encontro você terá informações 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. 
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$ 240,00
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 8 vinhos diferentes.

datas e programas passíveis de alteração.
os eventos de Vinhos do Márcio oliveira são para maiores de 18 anos.
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 VINHO DA SEMANA 402019 –  TORROjA 2014 TERROIR AL LIMIT SOC. LDA – PRIORAT – ESPANHA
 
 sediada na vila de Torroja, a Terroir al Limit representa a vanguarda de um Priorat energizado. a vinícola produz 
vinhos luminosos, expressivos, com notas minerais, poderosos e representativos do Priorat.  os vinhos são feitos a 
partir de cachos inteiros e depois envelhecidos em concreto ou em foudres - ao contrário de muitos outros na região, 
a Terroir al Limit prefere esses processos invés do aço inoxidável e barris de carvalho de 225 litros. estes vinhos são 
uma revelação do que é possível em uma das regiões mais bonitas e difíceis da espanha para cultivar uvas.

Notas de Degustação: Rubi ainda intenso, com notas florais e frescas. a textura no paladar é aveludada. Um vinho 
com bom frescor e suculência, saboroso, elegante, equilibrado e com final de boa persistência. Um corte 50% e 50% 
entre Cariñena de solos rochosos de xisto e piçarra e Garnacha de solos argilo-calcários. Rendimento de 3 toneladas/
hectare.

Estimativa de Guarda: está pronto, mas creio que ainda aguenta mais 5 anos.

Reconhecimentos: 94RP – safra 2013

Notas de Harmonização: acompanha muito bem embutidos e carnes assadas, bem como pratos da cozinha 
mediterrânea.

Serviço: servir entre 16 a 17ºC.

Onde comprar:
 Em BH: PREMIUM - Rua Estevão Pinto, 351 - Serra - 31 3282-1588
 Em SP: PREMIUM - Rua Apinajés, 1718 - Sumaré - 11 2574-8303.

 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! No ano de 2018 chegamos a mais de 1000 rótulos e sugerimos 
252 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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CLOS MOGADOR 2011 – PRIORAT - ESPANHA

 obra-prima do genial René Barbier, o Clos Mogador é um dos grandes vinhos do Priorato e da espanha, 
colecionador de prêmios e elogios da imprensa especializada. Um grande Vinho, num corte de Garnacha (40%), 
Cabernet sauvignon (40%) e syrah (20%). Localizado em Gratallops, no coração das colinas de Priorat, o Clos 
Mogador é de propriedade de René Barbier: um dos fundadores da revolução do Priorat. ele cria seus vinhos tintos 
intensamente concentrados de Garnacha (vinhas de 80 anos), Cabernet sauvignon, syrah, Carignan e pequenas 
quantidades de Pinot noir, Mourvedre e Merlot. 

Notas de Degustação: Cor rubi com leve evolução. aromas de cerejas maduras, notas de ervas como tomilho, 
alecrim sálvia, lavanda, e toques minerais de ardósia. no paladar mostra taninos macios, frutas escuras, sabores 
picantes, encorpado e longo final de boca.

Estimativa de Guarda: está pronto, mas aguenta fácil mais 6 ou 7 anos.

Notas de Harmonização: acompanha muito bem carnes vermelhas grelhadas e assadas com molhos ricos, 
preparações à base de funghi, além de embutidos e queijos meio maduros.

Serviço: servir entre 16 a 18ºC.

Onde comprar: em BH
 MISTRAL - Rua Cláudio Manoel, 723 - Savassi. Tel.: (31) 3115-2100
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 nesta semana tivemos a oportunidade de provar vinhos sicilianos da Tasca d´almerita junto com sua embaixadora natallia Filardi e José Maria Carvalho da Mistral - 
importadora oficial para o Brasil. a Tasca d´almerita é uma das mais importantes vinícolas da sicília, elaborando alguns dos mais reconhecidos vinhos do sul da itália em 5 
propriedades espalhadas pela ilha, somando mais de 600 hectares de vinhedos. 
 Por oito gerações, a família Tasca d’almerita tem se dedicado à sicília, sua terra, sua natureza única e seus recursos surpreendentes e inimitáveis. sua história começou 
em 1830 com a compra da Tenuta Regaleali, um oásis verde no centro da ilha, onde 8 gerações promoveram o passado, o presente e o futuro da vinificação siciliana. 
Regaleali é um lugar com colinas luxuriantes com vegetações e vinhedos em vários tons de verde, com grandes gradientes de temperatura entre dia e noite, com bela 
exposição solar, criando um mosaico de exposições, solos mistos e elevações onde estão plantadas 25 variedades tintas e brancas em 382 hectares de vinhas.
 Hoje a Tasca desenvolve sua enologia em mais quatro outras regiões vinícolas sicilianas de prestígio, criando o atual portfólio de propriedades: Tenuta Capofaro, na 
ilha eólica de salina; Tenuta Tascante na região do vulcão etna; Tenuta Whitaker na ilha fenícia de Mozia; e Tenuta sallier de La Tour na doC Monreale.
 o compromisso da Tasca com a sustentabilidade abrange todos os aspectos da empresa para desenvolver métodos em prol da qualidade de vida do planeta. Como 
a família possui e produz vinhos em cinco propriedades diferentes, o processo de vinificação varia de acordo com o terroir único e com diversas condições de cultivo e 
colheita. a Tasca emprega técnicas de vinificação tradicionais e contemporâneas com as mais recentes inovações tecnológicas para produzir vinhos com equilíbrio e caráter 
exemplares.
 a sicilia é a maior ilha do Mediterrâneo com 25 mil km2, e depois do Veneto, é a maior região produtora de vinhos do país. Há cerca de 200 produtores locais entre 
pequenos e grandes vinícolas que em pouco mais de duas décadas fizeram uma verdadeira revolução na qualidade dos vinhos, saindo praticamente da era greco-romana 
para estar em mesmo nível que grandes regiões renomadas.
 Lembremos que desde a antiguidade clássica até nossos dias, a ilha foi palco de várias culturas, sendo invadida por fenícios, gregos, cartagineses, vândalos, árabes, 
normandos e espanhóis. Cada uma destas culturas deixaram sua marca não só em monumentos que ainda mostram a magnitude da expressão destas sociedades e o que 
elas imprimiram na cultura siciliana em termos de gastronomia e enologia, para ficar mais próximo dos nossos temas.  no último século, os vinhos sicilianos foram 
encobertos pela qualidade dos vinhos da Toscana, do Piemonte e do Vêneto, restando à sicilia (e algumas regiões do sul) a produção em larga escala de vinhos de baixa 
qualidade.
 a conversão de vinhedos para novos métodos de condução das vinhas, com uso de irrigação, o controle rigoroso dos rendimentos nas vinhas, desenvolvimento de 
pesquisa clonal, novas técnicas de colheita, de vinificação, a utilização de barris novos de carvalho, e o plantio de uvas como Chardonnay, Cabernet sauvignon, Merlot e 
syrah. e mesmo introduzindo estas variedades clássicas, não deixaram de lado as uvas locais, como a nero à avola.
 a sicília é uma ilha vulcânica, com ventos fortes, com solo francamente mineral com muitas vinhas prefiloxéricas (ainda em pé franco). o clima da ilha é mediterrâneo, 
quente e árido na faixa costeira e temperado e úmido no centro e nas áreas mais altas, como ao redor do vulcão etna (com 3.340m de altitude). Um vento quente e úmido 
vindo do mar, chamado scirocco, castiga a ilha e que pode chegar a 55ºC, com eventuais danos aos vinhedos. 
 Chove pouco na sicília. as precipitações concentram-se no inverno e nas montanhas, as demais áreas ficam abaixo dos 600mm ao ano. 75% da área plantada é de 
uvas brancas, em boa parte destinadas a produção do vinho mais famoso da ilha, o Marsala. as principais cepas brancas são as autoctonas Grillo, L`inzona (ou ansionica), 
Grecanico, Trebbiano Toscano, Carricante, damaschino, Grecanico dorato, Malvasia di Lipari e Zibibbo (ou Moscado d´alessandria). dentre as tintas os destaques são: nero 
d`avola, nerello Mascalese, nerello Cappuccio, Perricone ou Pignatello, Calabrese, Frappato e sangiovese.
 a nero d´avola segundo enólogos locais se parece muito geneticamente com a syrah, e teria vindo para a ilha na antiguidade com os gregos de avola, próxima a 
siracusa.
 depois desta contextualização sobre a ilha, voltemos ao tema do encontro, a degustação dos vinhos.

Sallier de la Tour Grillo 2017 – Vinho monovarietal de Grillo, uma uva local (um clone, cruzamento espontâneo da Catarratto Bianco com a Muscat de alexandria (a 
Zibibbo siciliana), que é a base do Marsala. Cor amarelo palha com reflexos verdes. no nariz mostra fruta branca, leve nota floral, e aroma de limão siciliano e lima. Paladar 
de ótima acidez e nota cítrica, num vinho muito agradável, muito apropriado para acompanhar saladas e peixes. 

Regaleali Blanco DOC 2017 – Corte de uvas 40% inzolia, 30% Grecanico, 30% Catarratto, com cor amarelo palha com reflexos verdes. no nariz mostra toque floral e fruta 

DEGUSTANDO VINHOS DA TASCA D´ALMERITA - SICÍLIA
POR MÁRCIO OLIVEIRA

ARTIGO
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verde. na boca é fácil de beber e gostar, com leve acidez, mostrando algo de fruta branca e amarela, sabor salino. Um vinho para acompanhar pescados, polvo, frutos do 
mar fritos ou em risotos ou massas.

Regaleali le Rosé IGT 2017 – Um vinho feito a partir da nerello Mascalese, mostrando uma cor rosa clara com notas de framboesa no nariz 
e boca. Muito versátil e apropriado para dias e noites quentes.

Ghiaia Nera 2015 – valorizando a uva local nerello Mascalese, plantadas próximo ao vulcão etna, o vinho tem uma cor rubi 
límpido. o vinho passa um ano em carvalho da eslavônia e o nome Ghiaia nera significa pedra negra (por conta do solo vulcânico). 
nos aromas as frutas vermelhas e nota mineral, por conta do terroir único e vulcânico se mostram rapidamente. no paladar o vinho 
tem um bom ataque, com frescor imediato, taninos firmes que não incomodam e um final de boa persistência muito agradavel. Para 
alguns enólogos a uva nerello Mascalese lembra a Pinot noir e a nebiollo. Um vinhos com características de clima frio, apesar do 
calor da ilha (mas tem-se que lembrar das brisas marítimas frias que banham a ilha)

Cygnus Nero d´Avola/ Cabernet Sauvignon 2013 – Um vinho que mostra a presença das uvas francesas de Cabernet sauvignon no 
corte com a local nero d’avola, com intensidade de frutas escura como ameixa, com toques de ervas como menta e louro. Paladar mais que 
fresco, com presença de fruta e taninos macios. o nome do vinho é uma homenagem a Richard Wagner que termonou de compor a ópera 
Parsifal na Tasca, enquanto contemplava os cisnes da propriedade. não precisa dizer mais nada a não ser minha recomendação para ter 
uma segunda garrafa por perto! Um vinho sensacional!



9vinotícias

Rosso del Conte 2008 – Um vinho muito elegante, de guarda, fruto do corte de 85% nero d’avola e 15% seleção de outras uvas tintas. 
o vinhedo base foi plantado entre 1954 e 1959 e o vinho, passava entre 1970 até 1987 por barrica de castanho. depois passou a ser 
maturado em carvalho da eslavônia e desde 1991 passa 100% por barrica de carvalho francês novo. o Rosso del Conte só é produzido em 
anos de grandes safras, feito com o conceito de competir com grands crus franceses. a coloração mostra borda alaranjada, mostrando os 
efeitos da guarda. no nariz mostra notas de tostado, chocolate amargo e tabaco. no paladar mostrou-se vivo, com taninos macios e grande 
equilíbrio. ainda pode ficar em guarda por mais dois ou três anos, ganhando complexidade.  

 o Gambero Rosso de 2012, o mais importante e respeitado Guia de Vinhos da itália, elegeu a Tasca d’almerita como sua “Vinícola do ano”. o prêmio é concedido 
àquele que é considerado o melhor produtor de toda a itália nesta edição do guia, e certamente isto dá a devida magnitude da vinícola !!! 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

“VITICULTURA DE PRECISÃO” - jORGE LUCkI
VALOR ECONôMICO - 04/10/2019 

 Por mais que se inventem fórmulas e equipamentos, o vinho vai continuar 
dependendo dos elementos naturais e do homem. 
 É irrefutável: pode-se fazer maus vinhos com uvas boas, mas é impossível 
obter bons vinhos a partir de uvas ruins.
 o setor vitivinícola é um segmento que continua profundamento 
dependente da uva e do fator humano. Por mais que se inventem fórmulas e 
equipamentos, o vinho vai continuar dependendo dos elementos naturais e do 
homem...
 Leia a reportagem completa em: https://valor.globo.com/eu-e/coluna/
jorge-lucki-por-mais-que-se-inventem-formulas-e-equipamentos-vinho-
continuara-dependendo-dos-elementos-naturais-e-do-homem.ghtml 
Jorge Lucki é um dos maiores conhecedores de vinhos do país e colunista do jornal 
Valor econômico. escreve também para a Revista Prazeres da Mesa.

SELEçÃO DE ARTIGOS

“CONHEçA A BARBERA” - MARCELO COPELLO
VEjINHA SP - VINHO E ALGO MAIS - 05/10/2019

 de origem italiana, a uva tinta Barbera está presente em várias regiões 
da velha bota, mas é associada principalmente ao Piemonte.
 Hoje temos dois estilos de Barbera, primeiro os mais tradicionais que 
são vinhos de estilo mais leve, sem madeira, frutados para o dia a dia e para 
serem consumidos jovens...
 Leia mais em: http://www.marcelocopello.com/post/conheca-a-barbera

QUANTAS UVAS HÁ NO MUNDO (06/10/2016) - Você tem ideia de quantas 
variedades de uvas há no mundo? não são 10 nem mil, são mais de 10 mil! 
Leia mais em: http://www.marcelocopello.com/post/quantas-uvas-ha-no-
mundo
Mais em www.marcelocopel.com.br  / contato@marcelocopello.com | 
Facebook – vinhocommarcelocopello | instagram – marcelocopello | http://
www.marcelocopello.com/blog

“TINTOS DO PRIORAT: ESTILO OU 
IDENTIDADE?” - ERIC ASIMOV

THE NEw yORk TIMES - wINES - 03/10/2019 

 a moda é notoriamente inconstante. Mas modas não têm nada no vinho. a 
diferença é que, na moda, os estilos mudam porque uma grande indústria depende 
de convencer os consumidores de que novas roupas são necessárias, mesmo que as 
roupas antigas ainda tenham anos de vida.
 Mas o vinho não precisa criar rotatividade. Cada garrafa pode ser derramada 
apenas uma vez; a obsolescência é natural. então, o que explica a mudança de 
estilos ao longo do tempo?
 É o poder dos críticos de vinho? ou, possivelmente, demanda do consumidor? 
Talvez seja a mudança climática? ou, como sugeriu um artigo recente, culpar os 
contadores?
 É interessante refletir sobre essa questão, considerando o caso do Priorat, um 
vinho que foi aclamado pelo final do século 20 em uma região pouco conhecida e 
adormecida da Catalunha, no nordeste da espanha.
 a emoção inicial parecia ter diminuído em torno de 2010, mas o vinho 
permanece popular, se não amplamente conhecido. os melhores exemplos 
permaneceram caros, Us$ 100 por garrafa ou mais. Com o tempo, os vinhos 
mudaram visivelmente.
 o priorat é uma fonte de vinho há quase um milênio, desde que os monges 
cartuxos estabeleceram um priorat - catalão para o priorado - no século Xii e plantaram 
videiras. É um lugar proibitivo para cultivar, uma série de colinas íngremes a sudoeste 
de Barcelona que empurram para cima em uma série de ladeiras irregulares em 
ângulos às vezes ridiculamente afiados....
 Leia a reportagem completa em: https://www.nytimes.com/2019/10/03/
dining/drinks/wine-review-priorat-reds.html

https://valor.globo.com/eu-e/coluna/jorge-lucki-por-mais-que-se-inventem-formulas-e-equipamentos-vinho-continuara-dependendo-dos-elementos-naturais-e-do-homem.ghtml
https://valor.globo.com/eu-e/coluna/jorge-lucki-por-mais-que-se-inventem-formulas-e-equipamentos-vinho-continuara-dependendo-dos-elementos-naturais-e-do-homem.ghtml
https://valor.globo.com/eu-e/coluna/jorge-lucki-por-mais-que-se-inventem-formulas-e-equipamentos-vinho-continuara-dependendo-dos-elementos-naturais-e-do-homem.ghtml
%20http://www.marcelocopello.com/post/vertical-de-mouton-em-jeroboam
http://www.marcelocopello.com/post/conheca-a-barbera
%20http://www.marcelocopello.com/post/vertical-de-mouton-em-jeroboam
http://www.marcelocopello.com/post/quantas-uvas-ha-no-mundo
http://www.marcelocopello.com/post/quantas-uvas-ha-no-mundo
www.marcelocopello.com
mailto:contato%40marcelocpello.com?subject=
http://www.marcelocopello.com/blog
http://www.marcelocopello.com/blog
https://www.nytimes.com/2019/10/03/dining/drinks/wine-review-priorat-reds.html
https://www.nytimes.com/2019/10/03/dining/drinks/wine-review-priorat-reds.html
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“10 COISAS QUE TODOS DEVERIAM SABER SOBRE VINHO” - jANCIS ROBINSON
PRAzERES DA MESA - VINHOS - 15/02/2016 

 Muitas pessoas gostam de beber vinho e querem saber um pouco mais sobre isso, mas não sabem por onde começar. aqui estão algumas coisas simples a serem 
lembradas.

1. Tamanho único - Você realmente precisa apenas de uma forma e tamanho de copo de vinho, independentemente da cor do vinho, e até champanhe e vinhos fortificados 
mais fortes podem ser apreciados no seu copo de vinho para todos os fins.

2. Nunca mais que meio cheio - Tente não encher um copo com mais da metade, para poder rodar o vinho e realmente apreciar os aromas mais importantes. eles podem 
dar um enorme prazer e estão livres de álcool e calorias. sempre cheire conscientemente um vinho!

3. Sua opinião conta - não há certos ou errados na apreciação do vinho. Cabe a você, não ao seu suposto amigo “especialista em vinhos”, decidir se você gosta ou não.

4. Conheça o seu revendedor local independente de vinho - diga a eles quais vinhos você gostou até agora e é do interesse deles (e do seu) orientá-lo para algo que 
você provavelmente apreciará que possa ser mais interessante ou uma compra melhor.

5. Não julgue um vinho pela tampa de rosca - agora, um bom vinho pode ser engarrafado com tampas de rosca, porque os produtores (e consumidores) se cansaram 
da qualidade das rolhas mal tratadas em termos de sanidade. a rolha não é mais um guia seguro da qualidade do vinho.

6. Vale a pena estar fora de moda - alguns dos vinhos de melhor qualidade no mundo são aqueles que estão fora de moda, como vinhos doces e de sobremesa, exceto 
os sherries (jerezes) e portos mais famosos....

 Leia a reportagem completa em: https://prazeresdamesa.uol.com.br/author/jancis-robinson
 Jancis Robinson é a inglesa mais importante do mundo do vinho da atualidade.  Jancisrobinson.com, o site que leva seu nome, 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 ano de 1984. ela também é autora de The 24-Hour Wine expert, já disponível em português.

https://prazeresdamesa.uol.com.br/author/jancis-robinson/
Jancisrobinson.com
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NOTÍCIAS ENOGASTRONOMICAS E DICAS

COM QUASE 100 ANOS DE IDADE, OS VINHOS AINDA SÃO BEBÍVEIS?
 21 lotes de vinhos antigos estarão disponíveis no leilão de Paul Bocuse em 5 de outubro de 2019. entre os vinhos que pertenceram a Paul Bocuse, 
leiloados em 5 de outubro em Villeurbanne, os mais antigos são de 1926. os compradores poderão beber?
 “no aniversário de 50 anos de Paul Bocuse, em 1976, ofereci a ele uma caixa de auxey-duresse de 1926, seu ano de nascimento”, diz Lalou Bize-Leroy. 
a proprietária da prestigiada domaine Leroy, em Vosne-Romanée, nunca provou o cuvée desta safra: “não tive essa chance, mas não estou preocupado, é uma 
década muito boa, caso contrário, não teria feito esse presente para Paul Bocuse “
 as 12 garrafas deste caso do domínio auxey-duresse 1926 Leroy, oferecidas a Paul Bocuse há 43 anos, serão leiloadas no sábado, 5 de outubro, pela 
família do chef três estrelas desaparecido em 2018.
HISTÓRIA SINGULAR: eles formarão um dos 21 lotes da venda, programados para o Puces du Canal, em Villeurbanne. Todos da adega do restaurante de Paul 
Bocuse, L’auberge du Pont, os quarenta e tantos grands crus - principalmente da Borgonha e Bordeaux - têm mais de 40 anos. a maioria pertence à década de 
1920 e a mais nova safra nasceu em 1976.
 além da história singular desses vinhos, passada pelas mãos de Paul Bocuse, e do prazer de encher sua adega com vinhos raros e prestigiados, os 
compradores também têm o direito de fazer uma pergunta: esses vinhos, alguns dos quais estão se aproximando dos 100 anos, eles ainda são potáveis?...
QUALIDADE DO VINTAGE E DA CONSERVAçÃO - especialista em vinhos da artcurial, Laurie Matheson avança um segundo: “trata-se de ótimos vinhos, 
produzidos por domínios de prestígio - Romanée Conti (Grand echézeaux 1976), Haut-Brion (1961), Gruaud Larose (1949), Montrose (1928), Beychevelle 
(1928) ... - o que traz uma primeira garantia para os futuros compradores. Bebi vinhos de 1928 e 1929 que eram muito bons. Haut-Brion 1961 é excepcional! 
“... Leia mais em: https://www.larvf.com/a-pres-de-100-ans-les-vins-sont-ils-encore-buvables,4648694.asp  (Fonte - Revue du Vin de France – Louis 
Fraioli – 10/04/2019).

SANçõES AMERICANAS: A INDÚSTRIA DO VINHO SERÁ PENALISADA EM ERCy
 os estados Unidos são o maior mercado de exportação de vinhos franceses. a indústria do vinho, bem como os demais setores alvo de sanções dos 
eUa no contexto da disputa entre a airbus e a Boeing, serão recebidos na sexta-feira à tarde, 4 de outubro, em Bercy. Representantes dos setores de vinho, 
aeronáutica, laticínios, agro-alimentar, Fnsea, Medef e CPMe se reunirão às 14:45, com o ministro da economia Bruno Le Maire e o secretário de estado dos 
negócios estrangeiros Jean-Baptiste Lemoyne, para discutir sanções dos eUa no contexto do conflito entre a airbus e a Boeing...

OS VINHOS SERÃO OS PRODUTOS MAIS TAXADOS EM IMPOSTOS - a aeronave deve ser tributada em 10% e todos os outros produtos da lista em 25%, 
por um valor anual máximo de Us $ 7,5 bilhões em produtos aos quais essas taxas serão impostas, se nenhuma solução for encontrada entre a União europeia 
e os estados Unidos antes de 18 de outubro. no momento, essa é apenas uma pequena fração do volume total das exportações européias para os estados 
Unidos, que totalizaram 320 bilhões de euros no ano passado, segundo o eurostat.
 segundo as estimativas de Bercy, os produtos franceses mais tributados ainda são os vinhos (não espumantes), por Us$ 306 milhões em impostos sobre 
vendas de cerca de Us $ 1,3 bilhão. os aviões montados na França e exportados para os estados Unidos estariam sujeitos a Us $ 190 milhões em impostos 
alfandegários, segundo a mesma fonte, enquanto o queijo estaria preocupado apenas “de forma anedótica”.
 no ano passado, os vinhos e bebidas espirituosas francesas encontraram sua primeira saída nos estados Unidos, com 18,29 milhões de caixas de doze 
garrafas vendidas por 1,6 bilhão de euros. Também em 2018, a França exportou 25.000 toneladas de queijo para os estados Unidos, totalizando 176 milhões 
de euros... Leia mais em: https://www.larvf.com/sanctions-americaines-la-filiere-vin-recue-a-bercy,4649128.asp  Fonte - Revue du Vin de France – 
Redação com aFP – 10/04/2019).

VINHO E CULTURA

https://www.larvf.com/a-pres-de-100-ans-les-vins-sont-ils-encore-buvables%2C4648694.asp
https://www.larvf.com/sanctions-americaines-la-filiere-vin-recue-a-bercy%2C4649128.asp
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INSCRIçõES PARA A PROVINO 2019 ESTÃO ABERTAS
 Feira Profissional de Vinhos e destilados será em outubro. destinada exclusivamente aos profissionais do mundo do vinho, a Provino 2019 está com o 
credenciamento aberto. a primeira edição do evento acontecerá em são Paulo entre os dias 15 e 17 de outubro.
 a Feira Profissional de Vinhos e destilados contará com aproximadamente 250 marcas expositoras e a Forúm Provino, para promover e discutir tendências 
e novidades do segmento.
 a Provino tem como foco central os negócios do universo do vinho e destilados do Brasil e da américa Latina. além disso, a feira fomenta o contato entre 
produtores e importadores, com distribuidores, sommeliers e comerciantes da indústria mundial. durante os três dias da feira, o evento espera receber 10 mil 
profissionais da área.
 o evento é gratuito e para fazer a inscrição, os interessados devem acessar o site da Provino: http://provino.com.br/inscricao/, preencher o formulário e 
aguardar a confirmação da organização... Leia mais em: https://revistaadega.uol.com.br/artigo/inscricoes-para-provino-2019-estao-abertas_11872.
html  (Fonte – Redação Revista adeGa -  15/08/2019).

VEM AÍ O ADEGA INTERNATIONAL TASTING 2019
 evento com degustações verticais inesquecíveis acontece em outubro. ingressos à venda. adega international Tastional promove grandes verticais de vinhos. em 19 
de outubro, o elegante hotel Unique, em são Paulo, receberá a 5º edição do adega international Tasting.
 o evento criado para celebrar os 10 anos da Revista adeGa já virou uma marca para grandes apreciadores de vinhos compartilharem degustações inesquecíveis. 
 em ocasiões anteriores, o adega international Tasting já contou, por exemplo, com verticais de ícones planetários como os chilenos almaviva e don Melchor, os 
franceses Romanée-Conti e Château de Beaucastel e o espanhol Mas La Plana. e ainda degustações de Porto lendários como uma série de Taylor’s cinquentenários e o Krohn 
Vintage 1963, da mítica safra, reconhecida como a mais espetacular do século 20.
 as exclusivíssimas verticais são sempre apresentadas por um embaixador de cada vinícola, o que nos dá a possibilidade única de mergulhar e decifrar a essência da 
criação de cada vinho.
 neste ano, haverá quatro degustações especiais:
- Vertical Finca Bella Vista – a degustação do célebre vinho argentino, produzido a partir de vinhas centenárias, será guiada pelo enólogo Gustavo Rearte, que traz as safras 
2003, 2012, 2013, 2014 e 2015.
- Vertical aaltos Ps e aaltos – será conduzida por eduardo Ferrin, diretor geral da lendária vinícola da região de Ribeira del duero, na espanha.
- Vertical ii Caberlot – Mortiz Rogosky, proprietário da vinícola italiana, em pessoa, virá comandar a degustação. esta é a primeira vez que o cult wine da itália, descoberto 
pela famosa crítica inglesa Jancis Robinson, vem ao Brasil em uma degustação especial.
- avant Première descorchados 2020 – Patricio Tapia, autor do maior guia de vinhos sul-americanos do mundo, dá uma paradinha na degustação da futura  edição, para 
apresentar o que já bebeu de melhor até agora.
 Vai perder? Para mais informações e compra de ingressos, acesse o site adega international Tasting... Leia mais em: https://revistaadega.uol.com.br/artigo/
adega-international-tasting-2019-acontece-em-outubro_11923.html ((Revista adeGa – Redação -  04/09/2019).

QUAIS SÃO OS fATORES QUE DEfINEM O PREçO DO VINHO?
 Por quê os preços dos vinhos variam tanto? eis aqui todas as variáveis que podem afetar o valor da bebida de Baco. Barato ou caro? Preço do vinho é 
afetado por diversas variáveis
 Uma pesquisa realizada pelo FMi concluiu que a cotação do vinho no mercado é tão sensível quanto a do petróleo e, por isso, os preços oscilam tanto. 
Muitos não entendem por que alguns vinhos, muitas vezes produzidos numa mesma região, lado a lado, têm preços tão diferentes. enquanto alguns são 
vendidos por menos de R$ 30, outros podem ultrapassar os R$ 500. Qual a razão de tamanha disparidade? a seguir você vai conhecer alguns dos motivos que 
influenciam o preço do vinho.

O primeiro grande fator é a famosa Lei da Oferta e da Procura. Grandes vinhos geralmente são feitos em pequenas quantidades. Mas na fala de 
consumidores em potencial há muita gente. então, como a demanda é maior do que a oferta, os preços acabam subindo como uma forma de deslocar as 

http://provino.com.br/inscricao/
https://revistaadega.uol.com.br/artigo/inscricoes-para-provino-2019-estao-abertas_11872.html
https://revistaadega.uol.com.br/artigo/inscricoes-para-provino-2019-estao-abertas_11872.html
https://revistaadega.uol.com.br/artigo/adega-international-tasting-2019-acontece-em-outubro_11923.html
https://revistaadega.uol.com.br/artigo/adega-international-tasting-2019-acontece-em-outubro_11923.html
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curvas e atingir o chamado “equilíbrio de mercado”. algumas vezes, além dos grandes vinhos, outros fatores também acabam inflacionando seu preço, mas por 
conta de alguma escassez ligada a fatos históricos ou naturais. Uma praga, por exemplo, pode destruir plantações e fazer cair o número de uvas colhidas, o 
que consequentemente diminuirá o número de vinhos produzidos e aumentará os preços. em suma, essa Lei diz que o preço e a quantidade demandada estão 
inversamente relacionados.

TRADIçÃO - a tradição é um ponto muito importante na hora de fixar o preço dos vinhos. a reputação da bebida ainda pesa muito na hora da compra. Garrafas 
de lugares e produtores famosos, como Bordeaux, Borgonha ou Champagne saem na frente das demais. Geralmente a qualidade está no mesmo patamar da 
fama do vinho, mas isso não é regra.

ECONOMIA - Fatores econômicos claramente modificam o preço do vinho. além das crises mundiais, como muitas das quais já sofremos, as taxas de câmbio 
também podem fazer um vinho barato sair caro, e vice versa. 

TERROIR - não há dúvidas de que o lugar onde as uvas são plantadas tem influência no vinho. Uma mesma variedade cultivada em locais diferentes produzirá 
vinhos diferentes. esse é um dos motivos pelo qual um vinho produzido num grande vinhedo – onde o casamento entre as uvas e o meio ambiente é perfeito – é 
muito mais caro que os demais... Leia mais em: https://revistaadega.uol.com.br/artigo/quais-sao-os-fatores-que-definem-o-preco-do-vinho_11967.
html  (Fonte – Carolina almeida -  25/09/2019).

https://revistaadega.uol.com.br/artigo/quais-sao-os-fatores-que-definem-o-preco-do-vinho_11967.html
https://revistaadega.uol.com.br/artigo/quais-sao-os-fatores-que-definem-o-preco-do-vinho_11967.html

	índice

	Next Page 4: 
	Previous Page 4: 
	índice 2: 
	Page 3: Off
	Page 41: Off
	Page 52: Off
	Page 63: Off
	Page 74: Off
	Page 85: Off
	Page 96: Off
	Page 107: Off
	Page 118: Off
	Page 129: Off
	Page 1310: Off
	Page 1411: Off

	Next Page 2: 
	Previous Page 2: 
	Next Page 17: 
	Previous Page 16: 
	Next Page 6: 
	Previous Page 5: 
	Next Page 8: 
	Previous Page 7: 
	Next Page 9: 
	Previous Page 8: 
	Next Page 10: 
	Previous Page 9: 
	Next Page 19: 
	Previous Page 17: 
	Next Page 20: 
	Previous Page 19: 
	Next Page 16: 
	Previous Page 21: 
	Next Page 18: 
	Previous Page 22: 


