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SãO PAULO

ABS-RIO-FLAMENGO
CURSO DE VINHO E SUA DEGUSTAÇãO 

06/05 A 08/07/2019 - 19:15

Já estão abertas as inscrições para o Curso 
de Vinho e sua degustação, indicado a 
profissionais e a apreciadores do vinho. o 
curso é uma das portas de entrada para se 
associar à aBs e ingressar no encantador 
mundo do vinho, assim como os demais 
cursos regulares. são 10 aulas – uma por 
semana.

Valor Individual: R$ 1.240,00 (R$ 
1.215,00 do curso + R$ 25,00 taxa de 
inscrição)
Inscrição e informações: (21)2285-
0497-9640/(21)2265-2157 e abs@abs-
rio.com.br

RIO DE JANEIRO

ABS-RIO-FLAMENGO
CURSO DE VINHOS ITALIANOS 

07,14 E 21/05/2019 - 19:15

a itália surpreende tanto pela quantidade 
de castas autóctones – numa estimativa 
modesta, mais de quatrocentas –, quanto 
pela diversidade de seus vinhos. Para 
tentar mostrar toda essa riqueza, o curso 
de vinhos italianos, ministrado por Celio 
alzer há vinte e cinco anos, é dividido em 
três aulas.

Valor Individual: R$ 469,00 (sócio) e R$ 
609,00 (não sócio)
Inscrição: (21)2285-0497/(21)2265-
2157 e abs@abs-rio.com.br

ABS-SP
DONNA FUGATA APRESENTA SEUS 
VINHOS NA SBAV-SP

08/05/2019 - 20:00

Vinhos da sicilia em degustação 
guiada pelo produtor da donnafugata, 
alessandro Vecchi. o nome 
donnafugata, literalmente “mulher 
em fuga” refere-se à história da rainha 
Maria Carolina que fugiu de nápoles 
no início do ano de 1800 com a 
chegada das tropas de napoleão.
na ocasião serão degustados 5 vinhos 
da vinícola.

Valor Individual: R$ 100,00 (associado) 
e R$ 50,00 (associado participantes)
Inscrição: (11)3814-7853| abs-sp@abs-
sp.com.br
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PAPAFIGOS CASA FERREIRINHA 2017 – DOURO - PORTUGAL
  
 na medida em que a Casa Ferreirinha faz o Barca Velha, o ícone tinto de Portugal, não há muito o que falar 
do produtor!  Uma das mais raras aves do douro, o Papa Figos é a imagem perfeita para evocar este vinho único 
da Casa Ferreirinha. elegante e vivo, este tinto de intensos aromas revela frutas vermelhas, flores e uma discreta 
madeira, resultado do estágio em carvalho francês durante 12 meses. Um ótimo representante do douro.

Notas de Degustação: Rubi de cor escuras. aromas de frutas escuras e vermelhas como cerejas, ameixa, nota 
floral de violeta, notas doces de baunilha e tabaco. Taninos amaciados marcam o paladar com acidez viva. Paladar 
com acidez de dar água na boca. Boa estrutura, mostrando ótima complexidade.

Guarda: por mais 5 anos fácil.

Notas de Harmonização: pratos de carne e caça, seja na grelha ou no forno e com pratos ensopados. Risotos, 
Massas com molhos elaborados.

Temperatura de Serviço:  17 a 18ºC.  

EM BH: ZAHIL – REX-BIBENDI - end.: Rua antônio de albuquerque, 917 - Funcionários, Belo Horizonte – MG. 
esquina de Rua Levindo Lopes. Tel.: (31) 3227-3009.

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

VINHO DA SEMANA
POR MÁRCIO OLIVEIRA
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 nesta semana, um amigo recém-chegado de uma viagem pela argentina, na qual aproveitou para trazer alguns de seus melhores rótulos, perguntou o que poderia 
fazer com a garrafas para melhor conservar os vinhos, uma vez que não havia mais lugar na sua adega climatizada. Resumi as dicas que passei para ele e podem úteis se 
você estiver com os mesmos problemas.
 em uma pesquisa feita em lojas de vinhos na inglaterra, verificou-se que 2 em cada 3 garrafas são bebidas em 48 horas. e os vinhos comprados em supermercados 
seguem o mesmo caminho. Portanto, não há grande preocupação com a guarda dos vinhos. 
 Mas o que fazer quando você fez uma viagem e comprou vinhos diferenciados que precisam de guarda para serem bebidos no momento conveniente? ou o que fazer 
quando ganha um vinhaço de presente, e vai procurar informações sobre ele e descobre que só deverá ser bebido daqui 5 anos?
 Há certo mistério em torno da necessidade e das razões para o envelhecimento dos vinhos. Historicamente, era importante guardar vinhos na adega por dois motivos. 
Primeiro, durante um longo período de tempo, foi uma das únicas bebidas, que eram verdadeiramente “seguras” de beber - nem a água sempre era segura. Portanto, 
preservar o vinho por anos em torno do consumo era importante.
 em segundo lugar, os vinhos feitos há 70 ou 100 anos atrás eram muito menos refinados do que os vinhos que chegam à prateleira hoje, exigindo que ficassem um 
tempo de envelhecimento das garrafas em uma adega para fundir seus aromas, sabores e estrutura. embora ainda seja verdade e alguns vinhos melhorem com o tempo de 
envelhecimento, a grande maioria dos vinhos produzidos hoje são consumidos frescos uma vez que chegam prontos para consumo, não necessitando de maiores cuidados 
com guarda.
 dito isto, há muitas razões pelas quais podemos querer manter o vinho por mais tempo - aniversários e outras datas de celebrações, razões sentimentais ou 
simplesmente curiosidade. a sugestão comum é manter os vinhos à temperatura de “adega”. Felizmente para nós (mas, infelizmente, para o vinho), nossas casas no Brasil 
estão numa temperatura média de 25 a 35 graus centígrados (se moramos no sudeste ou no nordeste, por exemplo), e raramente temos um cômodo mais frio e seco ( o 
ideal é que a umidade estável ficasse em torno de 70%). 
 então, se você não tem um cômodo frio e seco na sua casa, o ideal é encontrar um espaço em sua casa escuro, e, o mais importante, o mais estável possível na 
temperatura.
 a estabilidade da temperatura é, na minha opinião, e na de muitos enólogos, a condição mais importante para o armazenamento de vinho a longo prazo.
 então, se você não vai investir na compra de uma adega climatizada, porque o volume de vinhos em guarda é pequeno, um canto traseiro de um armário interior ou 
um canto traseiro escuro do seu porão pode ser uma boa solução. Uma dica: procure fugir de paredes que recebem o sol da tarde.
 Pelo mesmo raciocínio, evite guardar seus vinhos em prateleiras nas cozinhas, especialmente ao lado ou acima do fogão ou geladeira, pois são alguns dos piores 
lugares para manter o vinho devido às temperaturas altamente variáveis, ou mesmo, possíveis vibrações que o vinho irá experimentar.
 as adegas climatizadas, embora caras, são uma ótima opção para manter o vinho em um ambiente estável e, sempre pronto para ser bebido. 
 Com estes cuidados simples, vocês estarão cuidando melhor dos seus vinhos em guarda! saúde!!!

AGORA QUE COMPREI AQUELE VINHO ESPECIAL, 
COMO FAÇO PARA GUARDÁ-LO ?

POR MÁRCIO OLIVEIRA

ARTIGO
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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

“A LEGITIMIDADE DO DECANTER WINE WORLD AWARDS” - JORGE LUCkI
VALOR ECONôMICO - 10/05/2019 

 Buscar reconhecimento em concursos de vinhos é um valioso instrumento de marketing que uma vinícola dispõe para atrair a atenção dos consumidores, 
cada vez mais perdidos diante das tantas opções no mercado. a questão é que nos últimos tempos proliferaram concursos mundo afora, aumentando 
sobremaneira o número de medalhas em circulação. a rigor, para que esses troféus significassem diferencial de qualidade e servissem como referência confiável 
para quem quer comprar uma garrafa, seria necessário conhecer os critérios utilizados para premiação, quem foi o jurí e que outros vinhos participaram da 
competição...

 Leia mais em: https://www.valor.com.br/cultura/6247493/jorge-lucki-legitimidade-do-decanter-wine-world-awards

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

SELEÇãO DE ARTIGOS

https://www.valor.com.br/cultura/6247493/jorge-lucki-legitimidade-do-decanter-wine-world-awards
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“BORDEAUX 1949, UMA HORIZONTAL HISTÓRICA!” - MARCELO COPELLO
VEJINHA SP - VINHO E ALGO MAIS - 10/05/2019 

 Como sempre digo: vinhos antigos são “de chorar” ou “pra chorar”. na prova que relato hoje, de 6 grandes Bordeaux da histórica safra de 1949, dois 
deles estavam “de chorar” de felicidade, entrando na lista dos melhores vinhos que provei na vida. Três deles “pra chorar” de tristeza, pois não resistiram ao 
tempo. antes de seguir, agradeço aos que me proporcionaram esta experiência e que comigo a compartilharam

A SAFRA 1949
 Umas das grandes safras do século XX, 1949 entrou no hall dos grandes anos do pós-guerra: 1945, 1947, 1948 e 1949. Foi, junto com 1947, uma das 
safras mais quentes da história de Bordeaux, a a mais seca e com mais sol desde 1893. excelente para margem direita e muito boa para esquerda, com muita 
riqueza e concentração, com vinhos um pouco menos alcoólicos e concentrados que os 1947 (que ganharam estilo de Vinho do Porto), mas com talvez mais 
equilíbrio e harmonia.

VINHOS
 dos seis vinhos provados dois fizeram jus à fama da safra e estavam arrebatadores, merecendo uma nota que raramente dou, “100+”...

Leia mais em: http://www.marcelocopello.com/post/bordeaux-1949-uma-horizontal-historica

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

http://www.marcelocopello.com/post/bordeaux-1949-uma-horizontal-historica
www.marcelocopello.com
mailto:www.marcelocopello.com?subject=
http://www.marcelocopello.com/blog
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“LIVRO: CORk DORk, UMA JORNADA PELO MUNDO DOS LOUCOS POR VINHO” - BETO GEROSA
BLOG DO IG - 21/02/2019 

 Certamente você já se perguntou o que existe de tão especial no vinho. ou qual a diferença entre um vinho de 30 reais e outro de 300. ou ainda o que 
torna um vinho bom para o consumidor ou para os críticos. olhando para sua conta bancária, talvez uma dúvida chegue a irritar o bom senso: o que leva 
algumas pessoas a pagar fortunas por uma garrafa de uva fermentada? afinal, é apenas uma bebida alcoólica que deveria ter o propósito de acompanhar uma 
refeição, alegrar uma celebração ou deixar uma conversa entre amigos mais agradável.
MERGULHO NO MUNDO DO VINHO - a jornalista Bianca Bosker se fez várias destas perguntas. Mas uma especial acionou o gatilho que levou a se 
aprofundar sobre o tema: o que motiva os profissionais do serviço do vinho, os sommeliers, a estudar horas a fio sobre regiões, uvas, estilos e provar todos os 
tipos de vinho disponíveis para se submeter a provas de avaliações às cegas? o resultado deste mergulho está descrito nas 350 páginas do delicioso livro “Cork 
dork – Loucos por Vinho”, da editora sesi-sP.
 em vez de tripudiar todas as esquisitices e maneirismos dos homens (e mulheres) que cospem vinho, um caminho fácil para quem não compreende 
o vocabulário peculiar dos apaixonados por vinho, Bosker resolveu entrar de cabeça neste mundo para tentar decifrá-lo. Largou seu emprego de jornalista 
especializada em tecnologia, deixou de tomar café, de usar perfume e por dezoito meses evoluiu do estágio de eventual bebedora de chardonnay barato para o 
nível de uma competente sommelière. Passou por empregos de estoquista de adega, assistente de sommelier, se inscreveu em concursos, pesquisou adoidada. 
Mas o que moldou toda sua experiência foi a assombrosa quantidade de vinho que provou neste período.
LEVE, BEM-HUMORADO, DIDÁTICO E APAIXONANTE - Bianca Bosker cometeu um livro que se eu fosse menos preguiçoso, mais disciplinado e principalmente 
mais talentoso, gostaria de ter escrito. a edição brasileira foi lançada no final de 2018 e tem como responsável pela revisão técnica um dos maiores conhecedores 
de vinho do Brasil, meu amigo José osvaldo albano do amarante. Foi o suficiente para eu tirar o livro da prateleira da livraria e levar para casa. Coisa ruim 
não podia ser.
 o texto é leve sem ser raso, bem-humorado sem ser vulgar, didático sem ser chato. não se trata apenas de descrever o vinho, mas da paixão que a 
bebida exerce sobre um número razoável de pessoas. Bosker consegue levar o leitor pelo mundo do vinho usando como fio condutor sua jornada em busca 
do certificado do prestigiado Court of Masters sommeliers. neste tempo, conviveu com “aficionados por sabores, cientistas sensoriais, caçadores de garrafas 
incríveis, gênios do olfato, hedonistas embriagados, vinicultores avessos a regras e (principalmente) sommeliers ambiciosos.” entre muitos goles e novos rótulos 
ela encontra espaço para discutir questões dos sentidos, do olfato, da indústria, do papel dos sommeliers, dos críticos, da subjetividade dos descritores do vinho, 
mostra os bastidores das adegas de grandes restaurantes de nova York, conversa com cientistas, participa de concursos e até se submete a uma máquina de 
ressonância magnética para identificar as áreas do cérebro afetadas por um degustador profissional...

Leia mais em: http://vinho.ig.com.br/2019/02/21/livro-cork-dork-uma-jornada-pelo-mundo-dos-loucos-por-vinho.html

 Beto Gerosa escreve sobre vinhos e o prazer de bebê-los. opinião independente e bem humorada. dicas de vinhos nacionais e de todo o mundo. as 
histórias dos vinhos e de seus criadores. degustações, harmonizações e serviços. betogerosa63@gmail.com

http://vinho.ig.com.br/2019/02/21/livro-cork-dork-uma-jornada-pelo-mundo-dos-loucos-por-vinho.html
mailto:betogerosa63%40gmail.com?subject=
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VIAGENS

14 A 18.AGO.2019 - XX ENCONTRO DO FÓRUM ENOLÓGICO VAMOS À MONTANHA 2019 - PENEDO (RJ)  

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

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

 Viagem de descobertas sobre o potencial da região na produção de excelentes vinhos, azeites, cafés, cachaças e queijos. no interior de são Paulo e Minas 
Gerais se concentra uma produção vinícola maravilhosa! não perca a oportunidade de participar deste Roteiro orientado por ana Maria Gazzola, uma expert 
em vinhos, em que serão visitadas as principais vinícolas que estão revolucionando a indústria do vinho a partir da adoção da técnica de dupla poda. desta 
forma os produtores podem colher as uvas nos meses secos do inverno, quando nas outras regiões do hemisfério sul a colheita se dá nos meses de fevereiro e 
março, meses tipicamente chuvosos durante o nosso verão. 

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

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

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

O ENOTURISMO ESTÁ PROGREDINDO NA ALSÁCIA
 as videiras alsacianas atraem cada vez mais turistas franceses e estrangeiros. estima-se que os turistas gastaram 5,9 milhões de noites em 2017, todos os tipos de 
alojamentos combinados, incluindo 1,2 milhão de dormidas em hotéis (aumento de 17% em relação a 2010), segundo dados apresentados pela alsácia turismo de destino, 
durante a segunda edição da reunião de enoturismo na alsácia.
ALEMãES, BELGAS E SUíÇOS - estrangeiros, principalmente da alemanha, Bélgica e suíça, representam 45% dessa clientela que vem percorrer a rota dos vinhos da alsácia. 
inaugurado em 1953, estende-se por mais de 170 quilômetros, passando por 67 cidades do Baixo Reno e do alto Reno. Leia mais em: https://www.larvf.com/l-
oenotourisme-progresse-en-alsace,4623140.asp ((Fonte - Revue du Vin de France – Redação – com aFP – 02/05/2019).

BORDEAUX: 5 A 10% DA VINHA AFETADA PELA GEADA
 depois de um primeiro episódio de geada em meados de abril, várias áreas de Bordeaux foram desta vez mais impactadas porque a vegetação estava mais avançada.
o vinhedo de Bordeaux foi atingido domingo 5 e segunda-feira 6 de maio de 2019 pela manhã por geada, com uma perda de safra estimada entre 5 e 10%.
 Mas esse perigo climático não deve ter consequências na safra geral, segundo a interprofissional.
 depois de um primeiro episódio de geada em meados de abril, o norte de Gironde, saint-emilion, entre-deux-Mers, Graves e Médoc foram desta vez mais impactados 
porque a vegetação estava mais avançada.
DETERMINADAS PROPRIEDADES FORAM ALTAMENTE AFETADAS - algumas propriedades são fortemente afetadas, até 50%”, disse o Conselho interprofissional de 
Bordeaux (CiVB), garantindo que “não haverá impacto geral sobre a colheita”.
 nas noites de 11 e 12 de abril, 5% desse mesmo vinhedo já havia sido afetado, mas a vegetação era menos avançada e, portanto, “menos importante dano”.
 em 2017, a geada reduziu em 40% a colheita total em Bordeaux. as consequências deste congelamento histórico ainda são sentidas com uma situação econômica 
difícil (-12% das vendas em 2018 em comparação com 2017). Leia mais em: https://www.larvf.com/bordeaux-5-a-10-du-vignoble-touche-par-le-gel,4624871.asp 
(Fonte - Revue du Vin de France – com aFP – 06/05/2019).

BOLLINGER: O CHAMPAGNE DA FAMíLIA REAL
 Champagne Bollinger é o oficial da rainha da inglaterra desde o século XiX, assim como também é de James Bond. na última vez que sean Connery interpretou o 
famoso agente 007, em “diamantes são eternos” (1971), em uma cena aparece a bebida que seria a companheira de James Bond pelo resto dos filmes da série. não se 
trata do consagrado dry Martini, mas de algo ainda mais elegante e refinado, o Champagne Bollinger.
 no entanto, a fama da casa francesa - especialmente entre os ingleses - vem de muito antes disso. em 1884, Bollinger foi aceita como fornecedora oficial da corte 
britânica por ordem da Rainha Victoria. desde então essa tem sido a bebida das principais festividades da monarquia, incluindo o casamento de Charles e diana em 1981, 
por exemplo.
 não é à toa que essa Maison foi escolhida tanto pela rainha quanto pelos produtores de 007, pois tradição é o que não falta quando se fala de Bollinger.
 eles foram um dos primeiros a criar bebidas no estilo “Brut” com vistas ao mercado inglês. a casa nasceu oficialmente em 1829 com o nome de Renaudin Bollinger 
& Cia. era uma sociedade entre Jacques Bollinger, nascido em Württemberg, na alemanha, e Paul Renaudin, seu colega de trabalho na antiga casa Muller Ruinart, com o 
conde athanase de Villermont, para vender os vinhos de Champagne.
 a família Villermont, na verdade, estava por trás de tudo, já que desde 1750 eles tinham, por autorização de Luís XV, a propriedade e a exploração de Cuis e seu 
Château. nessa época, contudo, as famílias aristocráticas não queriam seus nomes envolvidos com o comércio. em 1851, Renaudin morre sem deixar herdeiros e seu nome 
foi retirado dos rótulos no fim dos anos 1960.
 desde 1837, porém, as famílias Bollinger e Villermont passam a se misturar, com o casamento de Jacques com Louise Charlotte, filha de athanase. nesse momento, a 
família Villermont já possuía diversos hectares em alguns dos principais vinhedos de Champagne, como aÿ, Cramant, Chouilly e Grauves. Com o passar dos anos, Joseph e 
Georges (filhos de Jacques e Louise) adquiriram mais propriedades em Louvois, Bouzy e Verzenay e começaram a desenvolver a marca, fornecendo Champagne para oficiais 
da corte inglesa. aliás, eles foram um dos primeiros a enviar carregamentos de bebidas no estilo “Brut” para a inglaterra e estados Unidos - vale lembrar que os Champagnes 
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até então eram bastante doces.
MAIS UMA VIÚVA DE CHAMPAGNE - Um dos trunfos da Bollinger é ter cerca de 60% das uvas vindas de vinhedos próprios
 em 1918, depois da morte do pai, Georges, Jacques Bollinger, um aviador da i Guerra Mundial, assume a casa. em 1923, ele se casa com elizabeth Law de Lauriston 
Boubers, que ficaria conhecida como Lily Bollinger. Jacques toma frente da casa até 1941, quando morre e sua viúva, que não teve filhos, é obrigada a tomar as rédeas da 
casa. anos e anos depois da Veuve Clicquot e de Madame Pommery, a Bollinger também se torna famosa devido a uma viúva.
 Lily, assim como suas “antecessoras”, vai se tornar, em meados do século XX, a grande promotora dos vinhos de Champagne - especialmente os de sua Maison. Mesmo 
com os percalços da ii Guerra, ela conseguiu aumentar as propriedades da família. Lily rapidamente tornou-se uma figura midiática e cunhou algumas frases célebres como 
essa: “Bebo Champagne quando estou alegre e quanto estou triste. Às vezes, bebo quando estou sozinha. Quando tenho companhia, considero-o obrigatório. Beberico 
quando não estou com fome e bebo quando estou. Caso contrário, nunca toco nele, a não ser que esteja com sede”.
 a viúva Bollinger manteve-se à frente da casa até 1971 (ela morreu seis anos depois), quando seus sobrinhos Claude d’Hautefeuille e Christian Bizot vão sucedê-la. 
em 1994, Ghislain de Montgolfier passa a controlar a casa. em 2005, a companhia adquire a Champagne ayala. somente em 2007 uma pessoa fora da família assume o 
comando da empresa, com Jérôme Philipon.
Lily Bollinger ficou conhecida no mundo todo e foi uma das grandes promotoras dos vinhos de Champagne
O ESTILO BOLLINGER - a Maison Bollinger se vangloria de ter cerca de 60% de suas uvas vindas de vinhedos próprios, algo que lhe dá uma vantagem competitiva em 
relação a muitos de seus “rivais”, que precisam comprar uma quantidade muito maior de fruta para produzir seus espumantes. ao todo são 163 hectares, cerca de 46 ha 
localizados em vinhedos Grand Cru e 88 ha em vinhedos Premier Cru.
 Uma das vantagens de ter em mãos grande parte de seu fornecimento de matéria-prima é o controle de qualidade das uvas usadas. seus Champagnes safrados 
(Grande année), por exemplo, só usam mosto da primeira prensagem que vão sofrer a primeira fermentação em pequenos barris de carvalho - geralmente borgonheses de 
três ou seis anos de idade. Bollinger ainda mantém seu vinho envelhecendo nas caves mais do que o dobro do tempo requerido pelas regras de Champagne.
 o estilo do seu espumante de entrada, dito special Cuvée, não safrado, também vem de uma característica singular da casa, que guarda (de cinco a 12 anos) seus 
vinhos de reserva em garrafas Magnum com pressão abaixo do usual. Contudo, a espinha dorsal de todos os vinhos da casa é dada pela Pinot noir, que representa 60% de 
todos os blends.
 Bollinger mantém seu vinho envelhecendo nas caves mais do que o dobro do tempo requerido pelas regras de Champagne
Graças a Lily Bollinger, a Maison produz dois espumantes top de linha, Rd e Vieilles Vignes Françaises. a primeira Rd (Récemment dégorgé - ou seja, cujo dégorgement 
foi recente) é do ano de 1952. É um Champagne baseado nos Grande année, feito apenas em safras excepcionais, mas que permanece envelhecendo nas caves sobre 
suas borras de oito a 20 anos, às vezes até mais, e, além disso, é acrescentado um licor de expedição com baixíssimo teor de açúcar para preservar o frescor dos aromas 
do momento do dégorgement. esse conceito de Champagnes lançados vários anos depois da safra foi criado por Lily e a Bollinger é uma das poucas casas que cultiva essa 
tradição com regularidade, mantendo cerca de 500 mil garrafas de seus Grande année reservadas para esse fim em seus 5 quilômetros de galerias subterrâneas.
 o Vieilles Vignes Françaises é um espumante ainda mais raro, feito de dois vinhedos minúsculos cultivados de maneira errática com plantas de Pinot noir em pé-
franco. em 1969, Lily resolveu vinificar o vinho dessas parcelas separadamente, homenageando as tradições originais da região na produção de espumantes no século XiX. 
outro vinho raríssimo da casa é o La Côte aux enfants, um tinto de aÿ, produzido em um diminuto vinhedo Grand Cru de 1 hectare, também somente de Pinot noir. dele 
são feitas pouco mais de 4 mil garrafas. Leia mais em: https://revistaadega.uol.com.br/artigo/bollinger-o-champagne-da-familia-real_4859.html  (Fonte – Revista 
adeGa - arnaldo Grizzo -  06/05/2019).

HARMONIZAÇãO COM PRATOS TíPICOS DA ARGENTINA
 algumas tarefas, antes de conhecê-las, parecem-nos muito mais fáceis do que de fato são. Quando pensamos em harmonizações típicas argentinas, no início, não 
havia dúvidas: carnes grelhadas e Malbec. simples assim. essa harmonização está tão fortemente marcada em nossas memórias que seria quase desnecessário tratarmos 
da íntima relação entre gorduras, proteínas e taninos – carvão e carvalho –, e assim por diante. Mas é preciso sempre olhar um pouco mais longe, e a argentina mostrou 
ser muito mais do que carnes grelhadas e Malbec.
CARACTERíSTICAS DOS VINHOS ARGENTINOS - a ampliação das fronteiras do vinho, tanto a norte (Catamarca e salta) quanto ao sul (La Pampa, neuquén e Rio negro) 
de Mendoza, estimulou-nos a buscar inspiração fora dos limites da churrasqueira.
 em termos de vinho, Mendoza continua a ser o grande centro, respondendo pela maior parte da produção argentina. apesar de nos referirmos genericamente à 
Mendoza, a região está subdividida em departamentos, que, por sua vez, subdividem-se em parcelas menores que vão criando uma identidade própria. o aperfeiçoamento 
das particularidades de cada microrregião ainda leva algum tempo, mas regiões como Vistalba, Perdriel e agrelo já começam a se destacar.
 no norte da argentina, mais especificamente nos Valles Calchaquíes, na província de salta, destaca-se a região de Cafayate. o solo e o clima de lá não são 

https://revistaadega.uol.com.br/artigo/bollinger-o-champagne-da-familia-real_4859.html
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relevantemente diferentes da região de Mendoza, porém algumas características locais, como relevo e altitude, permitem que as uvas concentrem bastante açúcar, mantendo 
bom nível de acidez. o resultado são vinhos concentrados, com bastante corpo e equilíbrio. a Torrontés Riojana está perfeitamente adaptada ao clima e alcança seu ápice 
na região. de forma geral os vinhos tendem a apresentar aromas e corpo pronunciados. a Malbec vem evoluindo rapidamente, com alguns representantes alcançando o 
mesmo nível daqueles de Mendoza. Tannat e Cabernet sauvignon são outras variedades que começam a produzir vinhos interessantes.
 na Patagônia, as principais regiões são Rio negro e neuquén, que apresentam um clima médio bem mais frio e seco do que as regiões mais ao norte, porém os 
verões são quentes, secos e com muita insolação, favorecendo o amadurecimento do fruto. o solo é calcário e essa mineralidade é uma característica marcante dos vinhos 
da região. a amplitude térmica possibilita uma lenta maturação das uvas, o que resulta em vinhos muito equilibrados. as principais uvas na região são Malbec, Pinot noir e 
Merlot entre as tintas e sauvignon Blanc e sémillon entre as brancas.
TORRONTéS DE CAFAYATE - Para avaliarmos as diferentes características regionais argentinas selecionamos três Malbec: Pietro Marini 2008 – Bodegas el Transito (da 
região de salta), susana Balbo signature 2008 (Mendoza) e a Lisa 2008 – Bodega noemìa (de Rio negro). entre os brancos, optamos por dois Torrontés de Cafayate: Zuccardi 
Torrontés 2010 e alta Vista Torrontés Premium 2010.
 a uva Torrontés, de acordo com o mapeamento genético feito pela Universidade de davis, é o resultado do cruzamento entre a Muscat de alexandria e a Criolla Chica. 
apesar de haver Torrontés em algumas partes da espanha, não há uma ligação clara com a uva argentina. a Torrontés argentina (majoritariamente Torrontés Riojana) é uma 
variedade bastante aromática, uma possível herança da Muscat.
 os dois vinhos selecionados são muito representativos das características e potencial da uva na região de Cafayate (veja avaliação no box final). os principais 
destaques dos dois vinhos são a acidez e a riqueza aromática.os vinhos produzidos com essa casta tendem a possuir acidez e corpo pronunciados, usualmente com níveis 
elevados de álcool.
MALBEC DE TRÊS ZONAS - entre os tintos, não variamos nem a uva (os três vinhos selecionados eram Malbec), nem a safra, apenas a região produtora. de salta buscamos 
o Pietro Marini Malbec 2008, vinho da Bodega el Transito produzido 100% com uvas Malbec provenientes de um vinhedo na região do alto Valle de Calchaquíes, situado 
a 1.800 metros acima do nível do mar. da tradicional Mendoza, optamos por uma produtora referência, com o susana Balbo signature Malbec 2008. Por fim, entre os 
audaciosos produtores que se instalaram na Patagônia está a excelente e competente Bodega noemìa. a propriedade está localizada a mais de mil quilômetros ao sul 
de Buenos aires, a 450 quilômetros a leste dos andes, a 500 quilômetros a oeste do oceano atlântico e a mais de 2.000 quilômetros da Terra do Fogo. Como a própria 
vinícola afirma, está no meio do deserto. a audácia foi extremamente bem recompensada. os vinhos são excelentes. o a Lisa 2008, produto de uvas cultivadas de forma 
biodinâmica, é um blend composto 90% de Malbec, 9% Merlot e 1% Petit Verdot.
PRATOS PARA HARMONIZAR - da rica culinária argentina optamos por um conjunto diversificado, com pratos tradicionais do norte do país, como o Locro e as empanadas 
(da região de salta); leves, como a Truta com salada Verde e erva doce (da Patagônia); encorpados, como o Cordeiro de sete Horas no Malbec (também da Patagônia); 
modernos, como o Filé de Porco com Laranjas em Calda e Pêssegos; e clássicos como o filé à Milanesa.
 o Locro é um prato típico argentino, originário da região andina, mas muito disseminado por todo país. Por se tratar de um prato muito nutritivo, seu consumo é mais 
comum no inverno, fazendo parte, muitas vezes, das comemorações de 25 de maio (independência argentina). assim como muitos pratos típicos, existem diversas versões 
de receita, mas o fundamental é a base com milho branco, feijão branco e abóbora. o ensopado deve sempre ser cozido em fogo lento durante algumas horas. entre as 
carnes podem ser utilizados desde o charque até o mondongo, passando por todo tipo de vísceras e embutidos. optamos por uma receita mais simples e mais próxima do 
gosto brasileiro. ela foi baseada no livro de Pia Fendrik, chamado “Cozinha argentina Tradicional e Criativa” (V&R editoras, 2011).
 o mesmo livro serviu de inspiração para a Truta com salada Verde e erva doce. esse último, uma combinação leve e refrescante complementada maravilhosamente 
por um vinagre de framboesa com mel e queijo fresco de ovelha.
 entre os pratos simples e muito comuns na argentina, optamos pelas tradicionalíssimas empanadas de carne, que combinam dois produtos de exportação argentina: 
trigo e carne de res. e pelo Milanesa com fritas. são muito apreciados também os Milanesa à napolitana, que acrescenta molho de tomate e queijo.
 do mestre Francis Mallmann, possivelmente o chef argentino de maior sucesso no mundo, utilizamos duas receitas extraídas do seu novo livro, “sete Fogos – Churrasco 
ao estilo argentino” (também da V&R editoras). indispensável. são elas o Lombo de Porco com açúcar Queimado, Laranjas em Calda e Tomilho; e o Cordeiro ao Malbec 
de 7 1/2 horas com alecrim e limão. o porco mostrou-se um prato riquíssimo com diversas camadas e nuances. o cordeiro, inspirado na terra natal do chef, a Patagônia, 
desmancha-se na boca após a longa cocção, e a compota de limão que integra a receita dá uma nova dimensão ao prato com um toque de acidez maravilhoso.
HARMONIZAÇãO - o aspecto regional, mais uma vez, mostra-se muito sólido quando o assunto é harmonização. entre as diversas técnicas de harmonização, a utilização 
de pratos e vinhos de uma mesma região é uma regra com poucas exceções. e não foi diferente com a argentina.
 os Torrontés, que compartilhavam muitas características comuns, foram perfeitos com a truta. o peixe, se feito em uma preparação menos complexa (do ponto de vista 
aromático e não de elaboração), talvez não alcançasse o nível dos vinhos, mas, com a receita utilizada, que combinava a leveza do peixe, a acidez do vinagre de framboesa 
e do queijo de ovelha, a doçura do mel e a untuosidade da torrada de brioche, equilibrou o conjunto. a acidez dos vinhos foi balanceada com a do prato, assim como a 
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sensação de doçura do vinho (apesar de serem totalmente secos), que encontrou paralelo na framboesa e no mel.
 o sucesso dos Malbec com as carnes não surpreendeu. Mesmo com a singela empanada, os vinhos encorpados fizeram boa parceria. o Milanesa, que adiciona à 
proteína da carne a gordura da fritura e o sal da batata frita, tornou os taninos dos Malbec ainda mais macios e arredondados. Com o cordeiro, a harmonização foi ainda 
facilitada pela inclusão do vinho no preparo da carne. assim, a gordura e a proteína conversavam com os taninos dos vinhos enquanto a riqueza de sabores do denso molho, 
resultado das horas de cozimento, pareava com a complexidade das bebidas.
 as surpresas ficaram por conta do Locro e do porco. a receita de lombo de porco de Francis Mallmann consegue ser ao mesmo tempo de grande simplicidade no 
preparo e de extrema complexidade de sabores. a composição era plena em proteína, gordura, acidez e aromas, que incluíam o defumado da churrasqueira, o queimado e 
doce do açúcar e o tomilho. as camadas do prato se sucediam e acompanhavam em riqueza e complexidade a evolução dos Torrontés. não se trata de uma harmonização 
para o dia-a-dia, pelo contrário, reserve apenas para os dias muito especiais, ela estará à altura.
 o Locro, por sua vez, teve aquela rara capacidade, que apenas grandes pratos e vinhos têm, de nos fazer viajar, no tempo e no espaço. a remissão aos povos indígenas 
andinos foi quase imediata. Pudemos nos transportar para o frio das alturas da Cordilheira dos andes há algumas centenas de anos, quando estaríamos sentados à beira 
de um fogo tosco preparando um prato não muito diferente do que tínhamos em mãos. a cena se tornava ainda melhor, visto que dispúnhamos de vinhos de excelente 
qualidade. o prato é de tal complexidade que ambas as castas foram bem-sucedidas na harmonização. enquanto os legumes puxavam para o lado dos brancos, a carne 
adicionava mais corpo ao prato e, portanto, exigia volume semelhante dos vinhos. Como os Torrontés eram vinhos encorpados, sobretudo pelas características da região 
em que são produzidos, e com riqueza de aromas, alcançavam as demandas do prato. os Malbec foram domados pela complexidade do prato e em nenhum momento se 
sobrepuseram a ele.
 se a tarefa se mostrou mais elaborada do que o imaginado inicialmente, a satisfação de conduzi-la foi amplamente compensadora. ampliar os horizontes é nossa 
busca contínua, e compartilhar essa caminhada, um prazer imenso. Leia mais em: https://revistaadega.uol.com.br/artigo/harmonizacao-com-pratos-tipicos-da-
argentina_4948.html (Fonte – Revista adeGa – Carlos Cordeiro -  06/05/2019).
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