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AGENDA:
DEGUSTAÇÕES

E EVENTOS
ABS-RIO BARRA
VINHOS DO RHÔNE

06/11/2017 E 23/11/2017- 19:30

- O Rhône é um importante rio vinícola 
e o segundo vinhedo da França, 
com seus 75 mil hectares. O mais 
caudaloso rio francês nasce na Suíça 
e percorre 581 km no país. Na parte 
norte, em suas pedregosas encostas, 
produz vinhos potentes, encorpados 
e complexos, onde pontificam os 
tintos da casta Syrah e os brancos 
da Viognier. Na parte sul, em 
terrenos mais planos, ele se supera 
em diversidade e, entre seus tintos, 
predominam os produzidos com a 
Grenache cortados principalmente 
com a Syrah e a Mourvèdre. Os 
brancos são elaborados com a dupla 
Marsanne e Roussane, secundados 
por outras castas brancas. Entre as 
12 appellations do Rhône Nord, 
escolhemos os mais prestigiados 
Hermitage e Côte Rôtie, para os tintos, 
e Condrieu, para o branco. Do Rhône 
Sud, teremos Chateauneuf-du-Pape, 
um tinto e um branco, pois esta é a 
mais famosa entre as 17 appellations 
da região. Finalizaremos com o mais 
conceituado “vin doux naturel” da 
França, o Muscat de Beaumes de 
Venise. Os vinhos: Châteauneuf-
du-Pape branco 10-Château de la 
Gardine / Châteauneuf-du-Pape tinto 
10-Château de la Gardine / Condrieu 
Amour de Dieu 11-Jean-Luc Colombo 

/ Hermitage Le Rouet 06- Jean-Luc 
Colombo / Côte Rôtie La Divine 09 
-Jean-Luc Colombo / Muscat de 
Beaumes de Venise 10-Domaine 
Coyeux-Yves Nativelle / Para o final, 
um Côtes du Rhône Les Abeilles 12 
de Jean-Luc Colombo. Esta magnífica 
degustação será orientada pelo prof. 
Francisco Brossard.

Valor Individual: R$ 372,00 (sócio) e 
R$ 484,00 (convidados)
Inscrição: (21) 2421-9640|abs@abs-
rio.com.br
Informações: abs-rio.com.br

ABS-SP
FALESCO NA ABS

08/11/2017- 20:00 H

O sobrenome Cotarella é 
apresentação mais do que suficiente 
dos vinhos da italiana Falesco. Ele 
identifica os irmãos Renzo e Riccardo, 
dois dos enólogos mais conhecidos e 
respeitados do país da bota. Embora 
trabalhem em outros projetos 
(Riccardo é consultor de mais de 
uma dezena de vinícolas e Renzo é 
simplesmente CEO do grupo Antinori), 
a Falesco é o projeto pessoal e familiar 
de ambos. A vinícola foi fundada em 
1979 e hoje é comandada por suas 
filhas Dominga, Marta e Enrica. Na 
degustação do próximo dia 8, teremos 
oportunidade de conhecer parte de 
sua linha importada e distribuída no 
Brasil por nossa parceira Winebrands. 
A começar pelo Est!Est!!Est!!!, com 
todas as exclamações, branco que 
recuperou a dignidade de um nome 
famoso por sua história mas de 
qualidade nem sempre compatível 

com a fama que adquiriu (por sinal 
que foi o primeiro vinho produzido 
pela Falesco). A conclusão ficará 
por conta do top Montiano, um 
improvável Merlot do Lazio, que nas 
mãos dos Cotarella tornou-se um dos 
melhores vinhos italianos dessa casta. 
A degustação será conduzida pelo 
brasileiro Paulo de Carvalho, nome 
já conhecido dos sócios da ABS-SP, 
“Brand Ambassador” da Falesco. 
Não perca essa oportunidade de 
conhecer (ou provar novamente) 
vinhos que, além de representarem 
muito bem suas regiões de origem 
(Lazio e Umbria), oferecem, em geral, 
atraente relação Q/P. Inscreva-se 
logo! - Vinhos que serão degustados: 
Poggio dei Gelsi Est!Est!Est! = R$98 
,00 / Tellus Chardonnay = R$113 ,00 
/ Tellus Syrah = R$113 ,00 / Vitiano 
= R$89 ,00 / Montiano = R$374,00.

Valor: R$50,00 (Associados) e R$ 
30,00 (Alunos Associados) e R$ 
100,00 (não associados).
Informações e inscrições: abs-sp@
abs-sp.com.br | (11) 3814-7853.

SBAV - SP
CURSO DE VINHOS FRANCESES

A PARTIR DE 07/11/2017- 20:00 H

Com o prof. Aguinaldo Záckia Albert 
– Formado pela École Du Vin de 
Bordeaux. Totalmente apostilado – 
Degustação de 14 vinhos. A história 
da vinha e do vinho na França, suas 
uvas, seus terroirs, a leitura correta 
de seus rótulos, as denominações 
de origem controladas e os múltiplos 

estilos de seus vinhos. Embarque 
nessa viagem fascinante pelo país 
que representa, como nenhum outro, 
o espírito do vinho, degustando 
alguns dos melhores vinhos das 
mais importantes regiões produtoras 
gaulesas.
Programação: 
Aula1: 07/11/17 – 3ª feira – 20:00 
=> Introdução aos Vinhos Franceses.
Regiões: Regiões de Bordeaux e Loire
Degustação de 4 vinhos 
acompanhados de pães, queijos, frios
Aula2: 09/11/17 – 5ª feira – 20:00
Regiões:  Bourgogne, Champagne e 
Alsace
Degustação de 5 vinhos 
acompanhados de pães, queijos e 
frios
Aula3: 14/11/17 – 3ª -feira – 20:00
Regiões: Rhône, Provence e 
Languedoc-Roussillon
Degustação de 5 vinhos 
acompanhados de pães, queijos e 
frios
Data:  07, 09 e 14 de Nov. Horário: 
20 horas
Valor do investimento: R$ 760,00 
(em 2 X)
AULAS AVULSAS – R$ 260,00 com 
apostila total.
Mínimo de 10 e Máximo de 20 
participantes por Grupo. Local: Sede 
da Sbav/SP, Rua Cincinato Braga, 321 
– 4º andar – Bela Vista (Próximo ao 
metrô Brigadeiro). Estacionamento 
no local: R$8,00.

Reservas – (11) 3814 7905/ 98247 
9721/ 3287 1703
www.degustadoresemfronteiras.com.
br I www.sbav-sp.com.br
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AGENDA:
SAVE THE DATE

DEGUSTAÇÃO PREM1UM WINES - VINHOS DO RHÔNE X VINHOS DO 
MUNDO

27/11/2017 - 20:00

 Uma bela degustação, orientada por Márcio Oliveira, para comparar 
vinhos de mesma uva produzidos na região francesa e em outros países. Serão 
degustados sete rótulos: 1) uva:  MARSANNE - CLOS BELLANE Côtes-du-Rhône 
Villages Valréas Blanc 2013  X  DE LUCCA Marsanne Reserva 2016 (Uruguai). 
2) uva: GRENACHE: LA MONARDIÈRE Vacqueyras  Les 2 Monardes 2013  X  
ALDONIA 100 2011 (Rioja – Espanha). 3) uva: SYRAH: MARC SORREL Crozes-
Hermitage 2010  X  TRINITY HILL Hawke’s Bay Syrah 2014  (Nova Zelândia)  
X  POLKURA Syrah 2011  (Chile). Após a degustação os interessados poderão 
adquirir as garrafas com 20% de desconto. Vinhos que serão degustados: 1) 
MARSANNE CLOS BELLANE Côtes-du-Rhône Villages Valréas Blanc 2013 e DE 
LUCCA Marsanne Reserva 2016. 2) GRENACHE LA MONARDIÈRE Vacqueyras  
Les 2 Monardes 2013 e ALDONIA 100 2011. 3) SYRAH MARC SORREL Crozes-
Hermitage 2010, TRINITY HILL Hawke’s Bay Syrah 2014 e POLKURA Syrah 
2011. Valor da Participação Individual: R$ 200,00. 

Local do Evento: PREM1UM WINES – Rua Prof. Estevão Pinto, 351 – Bairro Serra.
INSCRIÇÕES PELO TELEFONE: (31)3282-1588 com Yasmina ou Norah (31) 
99122-6170. VAGAS LIMITADAS A 12 PARTICIPANTES. *A vaga será garantida 
somente mediante pagamento. Caso o pagamento não seja realizado dentro do 
prazo previsto a inscrição será cancelada automaticamente. * Cancelamentos 
com efetiva devolução do dinheiro serão aceitos em até 72 horas antes do 
evento. * Compras feitas após a degustação terão desconto de 20%. * Desconto 
não cumulativo com outras promoções.

ABS-RIO BARRA
A GLÓRIA DO CHAMPAGNE

04/12/2017 - 19:30

 A Glória do Champanhe é uma degustação que reunirá rótulos do 
magnífico champagne e de incríveis espumantes escolhidos a dedo por Celio 
Alzer. Veja a seleção imperdível das bebidas que serão apreciadas: Laurent-
Perrier Brut Millésimé 2006 (Champagne, FRA) / Huet (Vouvray Pétillant Brut 
2007 (Loire, FRA) / Ferrari Riserva Lunelli 2007 (Trentino, ITA) / Cava Gramona 
Imperial Gran Reserva 2010 (Penedès, ESP) / Cave Geisse Nature (Pinto 
Bandeira, BRA) / Lírica Brut, Vinícola Hermann (Serra de Sudeste, BRA).

Valor Individual: R$ 236,00 (sócio) e R$ 306,00 (convidados)
Inscrição: (21) 2421-9640|abs@abs-rio.com.br
Informações: abs-rio.com.br
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ALMAÚNICA RESERVA SYRAH 2013 – VALE DOS VINHEDOS - BRASIL

 A vinícola impressiona por sua arquitetura moderna, de linhas retas, situada às margens da estrada principal 
do Vale dos Vinhedos, no alto de uma colina, com as videiras plantadas à frente, como se fossem um jardim. Nas 
suas instalações tudo é novo, funcional e bem planejado. 
 Márcio e Magda são irmãos gêmeos e filhos de Laurindo Brandelli, o famoso Don Laurindo. Márcio era sócio 
da vinícola que leva o nome de seu pai, mas decidiu seguir uma carreira nem tão solo assim: vendeu sua parte 
na Don Laurindo e junto com sua irmã e sua mulher Denise, inauguraram a nova vinícola em 2008, iniciando a 
produção 2 anos depois. 
 Já estive na vinícola e recomendo uma visita acompanhada de degustação de seus vinhos. Valem a pena e 
dão uma bela amostra de como o vinho nacional está em contínuo processo de melhorias. No final da degustação 
este Syrah foi o vinho que me encantou. E bebê-lo novamente junto com amigos foi muito bom.

Notas de Degustação: Vinho de cor púrpura profunda. Aromas de fruta escura como a ameixa madura e a amora. 
Num segundo momento aparecem as notas de especiarias como a pimenta-do-reino e baunilha, couro, alcaçuz, 
além de um delicioso defumado e tostado que estão bem integrados no vinho. O paladar repete o perfil aromático, 
mostrando um vinho com taninos macios, boa acidez, complexo e de corpo médio para encorpado. Toque no fim 
de boca de agradável café e chocolate amargo. Otimo para degustar ou acompanhar comida. Permaneceu por 12 
meses em barricas de carvalho (50% carvalho francês e 50% carvalho americano), metade barrica novas e metade 
barrica de segundo uso.

Guarda: Minha recomendação é bebê-lo de vez, nada de guardar! Mas aguenta fácil 5 anos após a safra.

Notas de Harmonização: Acompanha carne vermelha grelhada, assada, risotos de funghi, massas com cogumelos, 
queijos de massa meio curada.

Temperatura de Serviço: 16 a 18ºC

Onde comprar: Em BH – HIPPER FRIOS - Feira dos Produtores - Av. Cristiano Machado, 1950 - Cidade Nova, Belo Horizonte - MG, 31170-800 – Tel.: (31) 
3484-5357 I Delikatessen - Rua Alberto Cintra, 32 - Cidade Nova. Telefone: (31) 3466-1693 – (31) 9731-1324.

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. A lista de 2015 contemplou 260 rótulos diferentes e a de 2016 alcançou 156 vinhos. Em 2017 já listamos mais de 150 rótulos! Os vinhos 
geralmente foram provados em degustações promovidas semanalmente, sendo a grande maioria delas realizadas às cegas.
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PAGO FLORENTINO 2009 - ESPANHA  

 Fruto da conhecida bodega Arzuaga Navarro, de Ribera del Duero, que estabeleceu-se na região 
de Toledo (Castilla La Mancha) em 1997 e em pouco tempo este tinto 100% Tempranillo, com 10 meses 
em barricas novas de carvalho francês e americano, recebeu o status de “Vino de Pago”, honraria dada 
a somente 17 vinhos da Espanha.

Notas de Degustação: Cor rubi ainda de boa intensidade, com leve halo granada. Os aromas de 
boa intensidade mostram frutas vermelhas como amora e ameixa, algo de especiarias doces como 
baunilha e chocolate. Na boca mostra taninos macios, afinados pelos 8 anos de guarda. Boa acidez, 
corpo médio, com final persistente e agradável. Um vinho de boa estrutura, bem integrado nos aromas 
e paladares, mostrando grande equilíbrio, finesse e final muito longo, com toques de grafite.

Estimativa de Guarda: A recomendação da Bodega é guarda por 8 anos. Está portanto no ponto!!!.

Notas de Harmonização: um vinho versátil, vai bem com cozinha espanhola como paella, carnes 
vermelhas, carnes de caça assadas, massas com molhos condimentados e queijos curados, como os 
queijos manchegos ou mesmo os frescos como Brie ou Camembert.

Temperatura de Serviço: 16 a 18ºC

Onde comprar: Em BH – Enoteca Decanter - Rua Fernandes Tourinho, 503 – Funcionários – Belo 
Horizonte / MG. Telefone: (31) 3287-3618.
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CRASTO DOURO DOC – DOURO - PORTUGAL

 Localizada na margem direita do rio Douro, a meia distância entre Régua e Pinhão, a Quinta 
do Crasto já figurava no mapa do Barão de Forrester, afinal, as primeiras menções à Quinta datam de 
1615. Um Marco Pombalino datado de 1758 pode ser visto na Quinta. Os importantes investimentos 
realizados nos últimos anos, permitiram modernizar as vinhas e instalações de vinificação, garantindo 
assim a produção de vinhos de mesa de elevada qualidade, e apesar da utilização das mais avançadas 
tecnologias de vinificação, continua a ser utilizado o tradicional método de pisa em lagares. A 
idade média das vinhas é de 20 anos, e as uvas, provenientes de parcelas do vinhedo previamente 
selecionadas, são transportadas em caixas de 25 kg e sujeitas a uma rigorosa triagem à entrada das 
adegas. Depois, são desengaçadas, esmagadas e transferidas para cubas de fermentação em aço inox, 
onde fermentam com temperatura controlada durante um período de 10 dias.

Notas de Degustação: rubi de boa intensidade. No nariz mostra frutas vermelhas (amora e cereja), 
com notas florais (de violeta) e de especiarias (pimenta-do-reino). Na boca os taninos estão vivos, 
mas não incomodam. Casam bem com o conjunto de sabores das frutas e especiarias, boa acidez 
e a leve nota de madeira. O vinho é um blend de uvas Tinta Roriz, Tinta Barroca, Touriga Franca, 
Touriga Nacional. 95% do vinho amadurece em cubas de aço inox e somente 5% passa em barricas 
de carvalho francês, criando um vinho fresco, frutado e fácil de beber, ligeiramente filtrado antes do 
engarrafamento.

Guarda: recomedada pela vinícola é por até 5 anos. Ganha com uma ligeira decantação.

Reconhecimentos: 91WS

Notas de Harmonização: vai bem com carnes vermelhas como uma picanha, escalopes de filé 
mignon com purê de mandioquinha, tagliatelle ao ragu de pato, alheira assada, bacalhoada, queijos 
de média cura.

Temperatura de Serviço: 16 a 17ºC

Onde comprar: Em BH – Via Vinhos – Antonio Salles - (31)3271-5074 / 2515-9721 – viavinhos@
gmail.com
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 A Espanha, nos anos 90, desenvolveu-se e tornou-se o país com maior expansão da cultura de vinha, com 1.224 ha (1996). Isso correspondia a um quarto 
da superfície vitícola total da União Européia. Mas a viticultura encontra-se maioritariamente em solos pobres e sem possibilidade de rega. Os solos ricos são 
reservados para outras culturas agrícolas, como os cereais, oliveiras e cítricos. Nas 70 regiões demarcadas para produção de vinho de qualidade, encontram-se 
mais de 55% de toda a área de vinha.
 Nas castas, domina a variedade regional Airen (La Mancha), com 36%, seguida pela Garnacha com 14 %, e ainda pela Monastrell e Bobal, com 8% cada. 
Impressionante é a importância da uva de mesa em Espanha, com 40.000 ha.
 O vinho de Jerez, bem como as castas que lhe dão origem, Palomino, Pedro Ximénez e Zalema, ganharam, nos mercados internacionais, uma grande 
importância; na Rioja, com as castas Tempranillo, Garnacha e Cariñena; as Cava, com as castas Xarello, Macabeo, Parellada; o Ribera del Duero, com as castas 
Tempranillo, Cabernet Sauvignon e Merlot, mais tarde ainda com as castas brancas de Rueda, Verdejo e Sauvignon Branco; nas Rías Baixas, o Alvarinho; em 
Castilla - La Mancha consegue-se produzir, a partir da variedade Airén, um vinho competitivo para a produção-base de espumantes, ou mesclada com verdejo 
e vinho de mesa. Todos estes vinhos, devido a boa relação preço-qualidade, ganharam rapidamente grande importância nos mercados internacionais.

HACIENDA ALBAE – (Região Vitícola: DO La Mancha (D0-DOP). Ciudad Real) - Situada fora de Argamasilla de Alba e ao 
longo da Rota Don Quijote, este encantador charmoso conjunto de vinícola, vinhas, restaurante na adega, espaço para 
eventos e Wine Hotel, oferece quartos espaçosos com varandas, todo rodeado por 5000 m² de vinhas. Depois de uma longa 
tradição familiar de mais de 40 anos, cultivando uvas procurando sempre a sua melhor qualidade, a Família Carpintero queria 
compartilhar seu maior tesouro: a qualidade de seus vinhedos. Assim em 2001 começa a elaborar seus próprios vinhos, se 
somente a vários controles de qualidade, que resultando satisfatórios constroem a sua própria vinícola com o que existia de 
melhor em tecnologia onde não se economizou para fazer grandes vinhos e produtos únicos na região.
 Esta propriedade tem o conceito do que seria um autêntico “Domaine” na França, cuja joia da coroa são suas 200 ha de 
vinhedo certificado com média de idade de 24 anos, plantadas num solo ligeiramente calcário, com predominância de argila, 
onde predomina a variedade Tempranillo. Junto com esta variedade nobre, estão as francesas Merlot, Cabernet Sauvignon, 
Chardonnay e Viognier que foram trazidas literalmente desde Bordeaux e Borgonha pelo seu proprietário, completando com 
a Syrah originária do Rhône e a Malbec da Argentina. 
 Todas estas variedades se encontram ao pé da vinícola com o que não sofrem com nenhum tipo de traslado, se processando 
imediatamente depois de fazer a vindima, saindo com um produto final que qualificam como “vinho de autor” conjugando dois 

elementos complicados de encontrar, um vinhedo antigo que oferece a maior qualidade de matéria prima e uma bodega com o último em tecnologia.
 A Bodega está localizada a 700 mt de altitude no coração de La Mancha, onde a brisa que percorre os vinhedos e as diferenças de temperatura entre o 
dia a a noite fazem uma maturação perfeira das uvas. A Bodega utiliza apenas uvas de vinhas próprias, sendo utilizada a irrigação para otimizar o controle da 
água e os nutrientes que são fornecidos as plantas.
 Os vinhedos ainda estão controlados por um sistema informático e gerenciados por um engenheiro técnico agrícola, com uma equipe humana ao seu 
cargo que realiza todos os trabalhos e controles necessários para ajudar os rendimentos da planta a superfície foliar, logrando assim a maturação ótima para o 
fruto. O objetivo é alcançar uma produção de baixo rendimento, nunca superior a 5 kg de uvas por videira, o que garante a qualidade da matéria prima com 
a finalidade de produzir bons vinhos. 
 A densidade das videiras no vinhedo é de 850 plantas por acre (num total de 544 acres cultivados). Os rendimentos médios são da ordem de 4 toneladas 

ARTIGOS
A ESPANHA QUE VI, COMI E BEBI – PARTE 4

POR MÁRCIO OLIVEIRA
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por acre. A colheita é feita manualmente para os vinhos de melhor qualidade e mecânica para os vinhos comuns. A produção anual alcança 600.000 garrafas.
Também destaca seu compromisso com o enoturismo, e com propostas tão inovadoras como a vinoterapia. 

OS VINHOS:
O seu Top é o vinho Hacienda Albae 888, elaborado a partir de uma seleção das melhores uvas Cabernet Sauvignon, Syrah e Merlot. Outro dos seus produtos 
é a linha Selección com 3 monovarietais de Tempranillo, Merlot, Cabernet Sauvignon.
A linha Albae tem 7 rótulos de monovarietais de Viognier, Chardonnay, Tempranillo, Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon e até Malbec quase que uma uva inédita 
na Espanha. A linha Albae Esencia, dispõe de um 100% de Chardonnay e 2 tintos de cortes de Syrah/Merlot e Tempranillo/Cabernet Sauvignon.

DEGUSTAÇÃO DOS VINHOS: 
1. Tinto. Albae Syrah. 2014. 14%. 100% SY – com 7 meses de barrica. Rubi levemente granda com aromas de cereja, notas florais e de especiarias numa 
segunda camada. Taninos redondos na boca, que também tem ótimo frescor. Grande persistência em boca.
2. Tinto. Albae Merlot. 2014. 14%. 100% MT – com 6 meses de barrica – Rubi intenso e profundo, com aromas mais contidos e fechados. O cassis aparece com 
uma nota de elegância depois de algum tempo na taça.O vinho foi abrindo aos poucos. Na boca mostrou taninos macios, finos, com ótimo frescor.
3. Tinto. Albae Selección Cabernet Sauvignon. 2013. 14%. 100% CS – 15 meses de barrica. Parte do vinho matura em barricas novas e outra em barricas de 
segundo uso. A cor é rubi sem grandes sinais de evolução. Aromas de frutas vermelhas e negras (amoras), com algo herbáceo de grande intensidade. Na boca 
os taninos e a estrutura se mostram. A acidez grante o equilíbrio e o balanço final. 
Observação: sem importador para o Brasil.

VIÑEDOS Y BODEGAS MANUEL MANZANEQUE – (Região Vitícola: DO Pago Finca Elez (DO-DOP). Albacete) – A Bodega é uma propriedade magnífica, 
situada perto da aldeia de El Bonillo, no coração das montanhas da Serra de Alcaraz, na Província de Albacete. É uma empresa agrícola bem conservada, 
dirigida de forma a produzir os melhores vinhos de qualidade, limitando estritamente o volume de produção dos rótulos que carregam seu nome, Manuel 
Manzanque, personalidade da cena do teatro e o cinema espanhol, ganhador do Prêmio Nacional de Teatro, e que faleceu em setembro de 2016,
 Ele foi um apaixonado por vinho, criando esta propriedade seguindo os moldes de um autêntico “Domaine”, com cerca de 85 acres de vinhas próprias. 
As variedades Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay e Syrah, assim como as barricas de carvalho, foram trazidos pessoalmente de Bordeaux, Borgonha e 
Rhône. Essas variedades, bem como a uva nativa, Tempranillo, são processadas assim que chegam da colheita, e o mosto enviado para tanques de fermentação 
e planta de engarrafamento posteriormente. 
A região possui solos com características especiais que foram cuidadosamente analisadas: parte com pedras soltas, parte com argila arenosa, contendo calcário, 
componentes firmes, argilas de marga e ocre, com alto teor de potássio.
D.O. Finca Élez - As características geológicas e climáticas justificam a adequação do vinhedo a um clima continental com distribuição sazonal típica de 
chuvas, variações térmicas com mínimos em Dezembro - Janeiro, e máximas em Julho - Agosto. Os solos são adequados para o desenvolvimento de vinhas de 
qualidade. E uma característica importante é sua altitude de a 1080 m.a.n.m. criando um microclima particular pelos fortes gradientes de temperatura entre a 
noite e o dia, que particularmente nos meses de mais calor resulta numa diferença térmica de mais de 20ºC, grande responsável pela qualidade e peculiaridade 
das variedades nobres aqui plantadas, favorecendo caráter altamente pessoal dos vinhos.
A seleção das uvas, as tecnologias de produção e controle dos rendimentos foram selecionados para obter o máximo equilíbrio biológico das vinhas. Foi 
projetada para a produção, amadurecimento e engarrafamento do vinho na própria Finca Elez a uma distância média das vinhas de 200 mt. Esta proximidade 
evita o sofrimento da uva pelo efeito do movimento de transporte da colheita até a prensa para obtenção do mosto, além de facilitar pela rapidez, que as 
uvas mantenham-se frescas. Equipada com a mais alta tecnologia, acompanhado com o cuidado humano mais artesanal cria vinhos que reflite prazer para os 
paladares mais exigentes. 
O reconhecimento público e a imprensa especializada tem demonstrado a qualidade dos vinhos no mercado nacional e internacional. Depois de cumprir por 10 
anos o que exige a rigorosa legislação, a primeira vinícola com DO exclusiva como “Vinos de Pago” na Espanha foi esta DO Finca Elez, de qualidade reconhecida 
e com características qualitativas diferenciadas. Hoje existem 17 DO Vinos de Pago na Espanha, e em Castilla La Mancha é onde mais tem, sendo no total 8. 
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OS VINHOS: 
No total, atualmente produzem 7 rótulos, cada uma com sua própria particularidade.
BRANCOS: Ambos monovarietais a base de Chardonnay, o “Chardonnay Joven” sem madeira e o “Chardonnay”, com fermentação a 16ºC em barrica francesa 
dos vales de Allier e Tronçais e com envelhecimento de 3 a 12 meses dependendo da colheita com batonage diário das lias, considerado um dos grandes 
brancos da Espanha, sendo o primeiro de todos os Chardonnays espanhóis a ganhar Medalha no Concurso Mundial de Chardonnays na Borgonha.
TINTOS: “Finca Elez Roble” (Cabernet Sauvignon e Tempranillo e proporções iguais), “Finca Elez Crianza” (Corte de 45% Cabernet Sauvignon, 40% Tempranillo 
e 15% Merlot, ganhador da Medalha de Prata em Vinalies Paris), “Nuestra Selección” (de cepas mais velhas, também corte de 45% Cabernet Sauvignon, 45% 
Tempranillo e 10% Merlot, a joia da casa), “Nuestro Syrah” (monovarietal, pioneiro e uma das grandes referências do Syrah espanhol) e o “Escena” (a estrela 
da casa, cuja variedade predominante é a Tempranillo da videiras mais velhas da propriedade com fermentação malolática em barrica nova e envelhecimento 
longo em barrica francesa)
DEGUSTAÇÃO DOS VINHOS: 
1. Branco. Chardonnay. 2013. 13,5%. 100% CH. 90 Peñín.
2. Tinto. Nuestra Selección. 2006. 14%. 45% CS, 10% MT, 45% TE. 90 Peñín.
3. Tinto. Nuestro Syrah. 2007. 13%. 100% SY – 91RP(2006)
4. Tinto. Escena 2007 – 13% - 90% TE, 10% MT. A variedade predominante é o tempranillo de vinhas antigas, com seleção manual das melhores parcelas das 
uvas, num corte com Cabernet Sauvignon e Merlot. Maceração pré-fermentativa em frio a 4 ºC durante uma semana para maximizar a extração de aromas 
primários de frutas (groselha e amoras) e notas florais (violeta), bem presentes no vinho. Fermentação maloláctica em barricas e longo envelhecimento em 
barricas de carvalho francês. No paladar mostra-se untuoso, vivo, com taninos finos, longo e persistente. É um vinho único, complexo e de guarda com 
recomendação de decantação. 
Observação: sem importador para o Brasil.
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SELEÇÃO DE ARTIGOS
 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

“OS CAMPEÕES DA GRANDE PROVA DE VINHOS 
DO BRASIL ” - POR ISABELLE MOREIRA LIMA

ESTADÃO - PALADAR - 01/11/2017

 
 A diversidade de vinícolas marcou o resultado da 6ª edição da Grande 
Prova Vinhos do Brasil, realizada na última semana no Rio de Janeiro. A prova 
reuniu 827 amostras de 125 produtores nacionais para o escolher os melhores 
de 33 categorias que perfilavam diferentes estilos de espumantes, brancos, 
rosés e tintos. Três vinícolas se consagraram como as melhores em mais de uma 
categoria: Cave Geisse (três categorias), Casa Perini e Lidio Carraro (ambas em 
duas categorias). Os vinhos foram eleitos por uma comissão de 23 jurados 
comandados por Marcello Copello. Confira os resultados a seguir:
Espumante Brut Branco Champenoise: Espumante Cave Geisse Brut
Espumante Brut Branco Charmat: Espumante Casa Galiotto Brut
Espumante Brut Rosé Champenoise: Espumante Casa Valduga Arte Brut Rose
Espumante Brut Rosé Charmat (EMPATE):
- Espumante Dunamis Ar Brut Rosé
- Espumante Cave del Veneto Brut Rosé, Adega Chesini
Espumante Extra-Brut, Nature Branco: Espumante Victoria Geisse Extra Brut 
2017
Espumante Extra-Brut, Nature Rosé: Espumante Victoria Geisse Extra Brut Rosé 
2016
Espumante Prosecco/Glera: Espumante X Decima Prosecco
Espumante Moscatel Branco: Espumante Giaretta Moscatel
Espumante Demi-Sec Branco: Espumante Casa Perini ICE Demi-Sec
Espumante Moscatel e Demi-Sec Rosé: Espumante Monte Paschoal Moscatel, 
Basso
Branco Chardonnay: Pizzato Legno Chardonnay 2016
Branco Sauvignon Blanc: Dom Pedrito Obelisco Sauvignon Blanc 2016
Branco Gewurztraminer: RAR Collezione Gewurztraminer 2011
Branco Riesling: Aurora Varietal Riesling Itálico 2017

Branco Moscato: Monte Paschoal Moscato Frisante, Basso
Branco de Outras Castas e Cortes: Miolo Quinta do Seival Alvarinho 2016
Rosé: Cattacini La Sagrada Familia 2017,
Tinto Cabernet Sauvignon (EMPATE):
- Angustifólia Cabernet Sauvignon 2012, Vinícola Araucári
- Panizzon Celebrando Gerações Cabernet Sauvignon 2015
Tinto Merlot (EMPATE): 
- Monte Paschoal Dedicato Merlot 2013, Basso
- Barão de Petrópolis Reserva Merlot 2012
Tinto Tannat: Almejo Tannat 2012, Família Bebber
Tinto Sangiovese: Cave Antiga Sangiovese 2012
Tinto Syrah: Vista da Serra Syrah 2015, Guaspari
Tinto Pinot Noir: Monte Paschoal Dedicato Pinot Noir 2014, Basso
Tinto Tempranillo: Lendas do Pampa Tempranillo 2015, Guatambu
Tinto Cabernet Franc: Barão de Petrópolis Reserva Cabernet Franc 2012
Tinto Marselan: Casa Perini Marselan 2014
Tinto de Outras Castas: Lidio Carraro Singular Teroldego 2010
Tinto Cortes: Lidio Carraro Quorum Grande Vindima 2008
Doces e Fortificados: Boscato Licoroso
Suco de Uva Integral Branco: Suco de Uva Integral Zanrosso
Suco de Uva Integral Tinto: Suco de Uva Integral Galiotto



12VINOTÍCIAS

“IMPORTÂNCIA DA 
ROLHA”- JORGE LUCKI

VALOR ECONÔMICO - 03/11/2017

  Já ficou para trás o ditado “vinho, quanto 
mais velho melhor”. Tintos, brancos, espumantes 
e fortificados (como o Porto), após engarrafados, 

se transformam ao longo do tempo. Essa transformação tem a ver com o 
rearranjo de centenas de substâncias que compõem o vinho (que se formaram 
naturalmente durante o processo de vinificação) e não tem, pelo caráter 
vedante das rolhas, troca com o meio externo. Assim, o vinho, ao contrário 
dos destilados, é considerada uma bebida viva, em constante evolução, e o 
fenômeno do envelhecimento leva em conta uma série de fatores. 
 Há questões alheias a ele, como a temperatura de armazenamento 
(quanto mais alta, mais rápido ele evolui) e o tamanho da garrafa (em meia 
garrafa a evolução é mais acentuada do que no vasilhame normal), mas os 
elementos fundamentais são inerentes à bebida propriamente dita e envolvem 
o tipo de uva, o lugar, a qualidade da safra, e o trabalho e técnicas adotadas 
pelo produtor.
 A evolução da qualidade pode ser representada por uma curva, sempre 
específica daquele vinho e daquela safra (em função dos aspectos citados no 
parágrafo acima). Todas as curvas, no entanto, têm a forma parecida: começam 
com uma fase ascendente (vinho jovem), atingem um patamar mais alto, que 
significa seu apogeu, e iniciam uma descendente que espelha a perda gradual 
de suas qualidades, até a decrepitude. Se isso derruba a tese “vinho, quanto 
mais velho melhor” (é valido afirmar que “vinho, até um determinado ponto, 
quanto mais velho melhor”), reforça a noção de que, se passou do ponto, “o 
vinho virou vinagre”.
 Chegar a esse estado tem origem na ação do oxigênio. O contato com 
o ar permite a proliferação de bactérias do gênero Acetobacter, naturalmente 
presentes no vinho, que atacam o álcool e o transformam em ácido acético, 
componente do vinagre. Quando não se tinha a possibilidade de proteger o 
vinho desta alteração por meio de uma boa vedação, o jeito era ao menos 
dificultá-la. Eram, então, utilizados métodos empíricos, como a adição de 
álcool ao vinho - como no Vinho do Porto -, e a queima de mechas de enxofre 
dentro dos barris. O álcool e o gás a base de enxofre inibem a reprodução das 
bactérias acéticas retardando (embora não bloqueando totalmente) o processo 
indesejado.
 O advento da rolha (e da garrafa de vidro), ocorrido no século XVII, 
revolucionou o conceito de vinho e marcou para sempre sua história. Até então, 
não era possível impedir o contato do liquido com o oxigênio, fazendo dele uma 

bebida altamente perecível. A garrafa até que já existia, mas seu uso se limitava 
a levar o vinho do barril à mesa. O grande salto - para a indústria do vidro e do 
vinho - foi encontrar a tampa perfeita. Aparentemente, as rolhas de cortiça já 
eram utilizadas pelos romanos, mas haviam caído no esquecimento, voltando 
em definitivo quando se deram conta de sua praticidade e elasticidade. Houve 
ainda uma fase de transição, quando a cortiça, não tão bem trabalhada, trouxe 
alguns problemas e enfrentou a concorrência de tampas de vidro esmerilhado.
Acabou finalmente se impondo porque, embora as tampas de vidro conseguissem 
vedação, era difícil retirá-las sem quebrar a garrafa (hoje existem e têm um anel 
de silicone). A rolha de cortiça abriu caminho para se investir na qualidade do 
vinho, mudou todo o conceito de comercialização e tornou possível acompanhar 
a mágica transformação que ocorre dentro da garrafa - ao abrigo do ar -, 
quando a bebida vai ganhando nuances cada vez mais interessantes.
 Conforme comentei nas colunas anteriores, dominando amplamente o 
setor de vedantes para vinho até a década de 1990 com mais 90% do mercado, 
as rolhas de cortiça desandaram na qualidade, aumentando a incidência de 
problemas - vinhos contaminados com TCA e casos frequentes de oxidação -, 
o que ensejou e fortaleceu a ação de concorrentes, as rolhas sintéticas num 
primeiro momento e as tampas de rosca metálicas em seguida, com mais vigor. 
A indústria corticeira de Portugal, o maior produtor, empreendeu um grande 
esforço para recuperar a imagem, adotando uma série de práticas em toda a 
cadeia produtiva, começando por um controle rigoroso na extração da cortiça e 
armazenamento, investigação e desenvolvimento dos processos de tratamento, 
finalizando com a construção de novas fábricas com equipamentos avançados 
e novas tecnologias para garantir um produto consistente e praticamente 
eliminando a possibilidade de aparecimento do fungo causador de vinhos 
“bouchonnés”, seu grande desafio.
 Com essas medidas e apoiada na preferência dos consumidores, adeptos 
do ritual de abertura da garrafa, as rolhas de cortiça estão recuperando espaço: 
as tampas de rosca (“screw caps”) estão crescendo pouco e as rolhas sintéticas 
(plástico e outros materiais, como derivados da cana-de-açúcar, fabricados pela 
Nomacorc) estão em declínio, ocupando metade do mercado que tinham há 
dez anos. Segundo dados do setor, das 18 milhões de garrafas comercializadas 
no ano passado, as rolhas de cortiça representaram 64%, as “screw caps” 25% 
e as sintéticas 11%. Fazem parte da fatia ocupada pelas rolhas de cortiça as 
de aglomerado, inclusive as da nova geração, microgranuladas, como as da 
marca DIAM, que vêm conquistando produtores importantes, caso do celebrado 
Domaine Leflaive. Seu diferencial é um dos assuntos da próxima semana. Leia 
mais em http://www.valor.com.br/cultura/5180617/importancia-da-rolha

* 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.

http://www.valor.com.br/cultura/5180617/importancia-da-rolha
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  “O BATISMO DE NAVIOS COM 
CHAMPAGNE”- POR MARCELO COPELLO

VINOTECA - BACO MULTIMÍDIA -05/11/2017

 Uma das muitas tradições do 
universo do vinho é a de batizar 
navios quebrando uma garrafa 
champagne contra seu casco. Mas 
como surgiu esta prática?
 Na Grécia antiga, embora não se 
quebrassem garrafas contra seus 
cascos, navios eram batizados com 
rituais onde se bebia vinho ao se 
pedir a benção do deus do mar 
Poseidon (Netuno para os romanos).
 Alguma teorias dizem que povos 
antigos batizavam os navios com 
sangue, mas depois o sangue foi 

substituído por vinho tinto. Na marinha britânica, por volta do século XVI, teria 
se iniciado uma tradição em que para cada novo navio uma taça de metal 
precioso era cunhada. Na cerimonia uma autoridade bebia um gole de vinho 
nesta taça e pedia a proteção divina para a nova embarcação. Jogava-se então 
o resto do vinho no convés e a taça ao mar.
 Por volta de 1690, à medida em que mais e mais navios eram batizados, 
esta cara tradição substituiu a taça preciosa por quebrar uma garrafa de vinho 
no casco do navio. Só a partir do século XIX o Champagne começou a substituir o 
vinho tinto nestas cerimonias. Dizem que pela pirotecnia do estouro da garrafa. 
Hoje normalmente usam Champagne não gelado (para uma explosão mais 
explosiva) e revestem a garrafa com uma proteção, para que os espectadores 
não sejam atingidos por estilhaços de vidro.
 Outros líquidos chegaram a ser usados em épocas e locais diferentes, 
como água benta, água do mar, uísque, brandy e madeira. Durante a lei seca 
nos EUA (1920-1933), para a tristeza geral não usavam Champagne e sim 
água de rio, suco de maçã ou suco de uva.

BEBEDORES DE VINHO TINTO TEM MELHOR DESEMPENHO SEXUAL, 
SEGUNDO PESQUISADORES (04/11/2017) - Cientistas revelam que o 
vinho tinto pode melhorar o seu desempenho sexual. As pesquisas avaliaram 
o aumento dos níveis de testosterona e redução na disfunções sexuais dos 
consumidores moderado de vinho tinto.
 A elevação no nível de testosterona seria capaz de aumentar o desejo 

sexual e o aumento do fluxo sanguíneo, melhorando a sensibilidade das zonas 
erógenas das mulheres e aumentando a libido e sua lubrificação. 
 Outra parte da pesquisa pode soar ainda mais surpreendente: os 
polifenóis, que são encontrados no vinho tinto, assim como bagas e chocolate, 
podem diminuir os casos de disfunção erétil em 14%. Mas cuidado, pois o 
excesso de alcóol pode ter exatamento o efeito contrário e arruinar sua noite. 
Mais em www.marcelocopello.com  / contato@marcelocopello.com Facebook 
– vinhocommarcelocopello  Instagram – marcelocopello I http://www.
marcelocopello.com/blog
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  “MENUS-DEGUSTAÇÃO COMO O DO 
MANI SÃO PARA DIAS TRANQUILOS”

- POR LUIZ HORTA
FOLHA DE SÃO PAULO - COMIDA - 05/11/2017

 
 Quando conheci Helena Rizzo achava que não podia conversar com 
ela, que teria de falar algo relevante ou estaria fazendo que perdesse seu 
tempo. Nada de perguntas banais no estilo “o que te inspira a criar?”. Estive 
uma dezena de vezes no Maní, acompanhei seu trabalho, primeiro com Daniel 
Redondo e agora solo. Conheci suas fases, pratos e mudanças.
 Quase uma década se passou e continuo sentindo a mesma coisa, não 
sei falar com ela sobre comida. Acho que a resposta da chef ao que eu queira 
perguntar será sempre um prato. Então, falo com Helena quando a encontro 
em situações corriqueiras, na fila da padaria, num evento social, mas no 
restaurante quem se manifesta é o cardápio
 Fui conhecer o novo menu. Os menus-desgutação andam sendo atacados, 
com alguma razão. É uma entrega ao chef e suas vontades, mas é preciso saber 
em que mãos você se coloca. O defeito não é a ideia de uma refeição longa, 
feita de pequenas porções, mas que tudo tenha se tornado assim. Condenar 
a forma por causa de equívocos dos outros seria como reprovar o tamanho 
de uma sinfonia de Mahler por ter gente que compõe música ruim com tanta 
duração.
 Quando o chef sabe o que está fazendo o menu-degustação é um jeito 
inteligente de mostrar diversas coisas sem fatigar e, ao mesmo tempo, uma 
oportunidade para fazer um percurso variado num único jantar.
Não é para todo dia. Refeições assim concebidas são para dias de um estado 
de alma aberto e tranquilo, quando se tem o tempo longo para entender. Se 
você está com fome de rapidez e facilidade sempre tem a pizza delivery - não 
estou sendo irônico. Já passei por menus em que olhava o relógio e contava 
os pratos, louco para ficar livre e ir para casa. Mas, se há sintonia no que é 
apresentado, é a perfeição.
 O atual menu-degustação é o mesmo Maní de sempre, produtos 
brasileiros com técnica inventiva e levemente de influência catalã (assunto 
delicado hoje em dia, mas estou mesmo me referindo ao mundo dos irmãos 
Roca, do Celler de Can Roca, que tanto formou Helena).
 Sempre olho com apetite para o desafio que é combinar vinhos com esse 
formato de comer. Há uma possibilidade que é escolher uma única garrafa, 
bem fácil de não dar erro, como champanhes e espumantes. Mas aí é perder a 
brincadeira, o jogo permanente entre vinho e cada prato.
 Caju, fruta deliciosa, mas que dá aquele travo na boca, que problema 

para vinho! E todo mundo sabe o que responder sobre aspargos, como se 
comessemos aspargos toda semana e ninguém terá muita certeza do que 
beber com um ceviche de caju (que é delicioso). Foi um espumante cada dia 
mais bebido, que já recomendei algumas vezes, o Lírica Brut, que enfrentou 
bem o prato.
 Depois veio um lagostim, mel de cacau, nibs e picles de chuchu que já 
chegou falando “Riesling”.
 Não vou listar tudo que comi nem sei descrever os pratos. Não perguntei 
da técnica. Acho mais interessante assim, a gente não fica olhando a marca do 
pincel no quadro, mas dá aquele passo atrás e vê o conjunto. O arroz de suã, 
do jeito que ela propôs, delicado e o peixe com taioba, jaca e castanha-do-
pará assada são tão “naturais” no nosso ambiente que eu acreditaria se alguém 
dissesse que eram pratos típicos. Que arte a de ocultar a mão do criador no 
resultado. Nenhum prato parece inventado ou de combinações apenas pelo 
efeito, dão a impressão contraria, como se sempre tivessem sido feitos daquela 
forma.
 Quando chegou o kobe beef (infelizmente não está mais no menu) 
com escalivada e aïoli - escalivada é aquela coisa de levar tiras de pimentão, 
abobrinha, berinjela ao forno, só com azeite, e deixar murchar até queimar-, 
Helena deu uma passada pela mesa, se esgueirando pelo canto da parede, 
sem querer dar aquela grande entrada no salão. Eu falei algo sobre o toque 
queimadinho nos pratos, como uma marca do menu, ela deu um riso conivente: 
“Gaúcho não pode ver uma brasa, né?”.
 Pois a assinatura é esta, o tostado deixando seu sabor ser sentido (coisa 
que ela já explorava num clássico do restaurante, o rosbife no lapsang souchong, 
chá chinês fortemente defumado).
 Bebi outros vinhos, mas continuo achando que uma garafa de espumante 
e outra de um Riesling com açúcar residual e acidez fazem o papel de 
coadjuvantes para essa sucessão de pratos. Recomendo não pedir “à la carte”, 
deixar a Helena conduzir o jantar e dou algumas sugestões de vinhos para a 
semana ou para levar lá.
MANÍ - Onde: r. Joaquim Antunes, 210, Pinheiros, tel. 3085-4148.
Quando: ter. a qui., das 12h às 15h e das 20h às 23h30; sex., das 12h às 15h 
e das 20h30 à 0h; sáb., das 13h às 16h e das 20h30 à 0h; dom., 13h às 16h.
Menu-degustação: R$ 470 e R$ 730 (harmonizado com vinhos naturais)
VINHOS DA SEMANA: (1) Horst Sauer Escherndorfer Lump Silvaner Kabinett 
Trocken, R$ 155,12 (decanter.com.br) / (2) Batalha Nature Champenoise, R$ 
79,60 (vinhosevinhos.com) / (3) Errazuriz Estate Series Chardonnay, R$ 53,90 
(vinci.com.br) / (4) Libertas Chenin Blanc, R$ 32,90 (evino.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 e aos sábados no O Globo/Ela.
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  “OS CAMPEÕES DA GRANDE PROVA DE VINHOS 
DO BRASIL ” - POR ISABELLE MOREIRA LIMA

ESTADÃO - PALADAR - 01/11/2017

 
 A diversidade de vinícolas marcou o resultado da 6ª edição da Grande 
Prova Vinhos do Brasil, realizada na última semana no Rio de Janeiro. A prova 
reuniu 827 amostras de 125 produtores nacionais para o escolher os melhores 
de 33 categorias que perfilavam diferentes estilos de espumantes, brancos, 
rosés e tintos. Três vinícolas se consagraram como as melhores em mais de uma 
categoria: Cave Geisse (três categorias), Casa Perini e Lidio Carraro (ambas em 
duas categorias). Os vinhos foram eleitos por uma comissão de 23 jurados 
comandados por Marcello Copello. Confira os resultados a seguir:
Espumante Brut Branco Champenoise: Espumante Cave Geisse Brut
Espumante Brut Branco Charmat: Espumante Casa Galiotto Brut
Espumante Brut Rosé Champenoise: Espumante Casa Valduga Arte Brut Rose
Espumante Brut Rosé Charmat (EMPATE):
- Espumante Dunamis Ar Brut Rosé
- Espumante Cave del Veneto Brut Rosé, Adega Chesini
Espumante Extra-Brut, Nature Branco: Espumante Victoria Geisse Extra Brut 
2017
Espumante Extra-Brut, Nature Rosé: Espumante Victoria Geisse Extra Brut Rosé 
2016
Espumante Prosecco/Glera: Espumante X Decima Prosecco
Espumante Moscatel Branco: Espumante Giaretta Moscatel
Espumante Demi-Sec Branco: Espumante Casa Perini ICE Demi-Sec
Espumante Moscatel e Demi-Sec Rosé: Espumante Monte Paschoal Moscatel, 
Basso
Branco Chardonnay: Pizzato Legno Chardonnay 2016
Branco Sauvignon Blanc: Dom Pedrito Obelisco Sauvignon Blanc 2016
Branco Gewurztraminer: RAR Collezione Gewurztraminer 2011
Branco Riesling: Aurora Varietal Riesling Itálico 2017
Branco Moscato: Monte Paschoal Moscato Frisante, Basso
Branco de Outras Castas e Cortes: Miolo Quinta do Seival Alvarinho 2016
Rosé: Cattacini La Sagrada Familia 2017,
Tinto Cabernet Sauvignon (EMPATE):
- Angustifólia Cabernet Sauvignon 2012, Vinícola Araucári
- Panizzon Celebrando Gerações Cabernet Sauvignon 2015
Tinto Merlot (EMPATE): 
- Monte Paschoal Dedicato Merlot 2013, Basso
- Barão de Petrópolis Reserva Merlot 2012
Tinto Tannat: Almejo Tannat 2012, Família Bebber

Tinto Sangiovese: Cave Antiga Sangiovese 2012
Tinto Syrah: Vista da Serra Syrah 2015, Guaspari
Tinto Pinot Noir: Monte Paschoal Dedicato Pinot Noir 2014, Basso
Tinto Tempranillo: Lendas do Pampa Tempranillo 2015, Guatambu
Tinto Cabernet Franc: Barão de Petrópolis Reserva Cabernet Franc 2012
Tinto Marselan: Casa Perini Marselan 2014
Tinto de Outras Castas: Lidio Carraro Singular Teroldego 2010
Tinto Cortes: Lidio Carraro Quorum Grande Vindima 2008
Doces e Fortificados: Boscato Licoroso
Suco de Uva Integral Branco: Suco de Uva Integral Zanrosso
Suco de Uva Integral Tinto: Suco de Uva Integral Galiotto
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“ESPUMANTE INGLÊS: 
VOCÊ AINDA VAI 

PROVAR (E GOSTAR)” 
- SUZANNA BARELLI

REVISTA MENU - 02/11/2017

 
 Os espumantes ingleses são a 
melhor notícia do aquecimento 
global – se é que é possível ver algo 

positivo nas mudanças climáticas. Mas o fato é que, desde a década de 1980, 
há ingleses e, mais recentemente, franceses, cultivando uvas viníferas no sul da 
Inglaterra, em regiões como Kent, Sussex, Hampshire e Dorset, todas banhadas 
pelo oceano Atlântico, e elaborando espumantes de qualidade crescente.
 Pinot noir e chardonnay são as variedades mais cultivadas – exatamente 
as uvas que dão origem aos champanhes. E o plantio da pinot meunier, a terceira 
variedade dos nobres espumantes franceses, vem crescendo no sul inglês. Nas 
últimas safras, essas vinhas vêm conseguindo maturar a ponto de seus frutos 
terem as características necessárias para dar origem aos vinhos-base, como é 
chamado o líquido que resulta da primeira fermentação, antes da formação 
das borbulhas. Explica-se: assim como em Champanhe, do outro lado do canal 
da Mancha, a chegada do inverno não permite a completa maturação das 
uvas, mas variedades tintas de ciclo vegetativo mais curto, como as pinot, e as 
uvas brancas, conseguem se desenvolver e manter a acidez mais pronunciada, 
uma das chaves para as borbulhas.
  “O aquecimento global aumentou as temperaturas médias no sul 
da Inglaterra, permitindo as maturações mínimas das uvas”, afirma Paulo 
Brammer, sócio da escola de vinhos Enocultura. Um exemplo é que no verão 
as temperaturas mínimas da região vem subindo. No período de 1960 a 
1981, eram de 16,37˚C e, de 1981 a 2010, de 17,2˚C. Mesmo se tornando 
mais favorável, o clima é o principal calcanhar de Aquiles dos ingleses: um 
frio excessivo pode atrapalhar a floração e, assim como as geadas, podem 
comprometer toda a produção de uma safra. Em 2012, por exemplo, o clima 
dificultou a floração das vinhas e, em consequência, a produção foi de 1,03 
milhão de garrafas. Em 2011, um ano antes, os ingleses haviam elaborado 
3,02 milhões de garrafas. Para comparar, a maior produção inglesa foi em 
2014, com 6,3 milhões de garrafas.
 Outra vantagem é que o solo do sul da Inglaterra é semelhante ao de 
Champanhe, com muito calcário, quase todo de giz. Os vinhedos são cultivados 
em baixas altitudes, para fugir da temperatura mais frias, e protegidos por 
árvores, pelo vento excessivo. As vinhas são conduzidas a dar frutos a uma 

altura de 1 metro a 1,5 metro do solo, para evitar danos com as geadas. Na 
comparação com Champanhe, que tem 8 mil plantas por hectare e uma produção 
média de 80 hectolitros por hectare, os ingleses produzem 20 hectolitros por 
hectare, com 4 mil plantas por hectare. Os espumantes franceses, ainda, têm 
em média 10,2 gramas de açúcar por litro, enquanto os ingleses têm de 8,5 a 
10,5 gramas de açúcar.
 Com tantos fatores favoráveis aos seus espumantes, o crítico de vinhos 
português Rui Falcão pondera que os ingleses podem vir a ser um grande 
concorrente aos franceses: “Por ora ainda é cedo para afirmar com segurança 
que os espumantes ingleses poderão estar no mesmo patamar qualitativo 
do modelo original francês, mas nunca a região tinha estado perante a um 
desafio tão próximo e inesperado quanto o lançado pela Inglaterra” escreveu 
ele para o jornal Público. Além do solo e do clima, cada vez mais semelhante 
ao francês, os produtores ingleses utilizam as mesmas uvas e técnicas de 
elaboração. Mais: alguns ainda falam em método britannique, baseados em 
um documento escrito pelo inglês Christopher Merret sobre a fermentação em 
garrafas e publicado três décadas antes do monge Dom Pérignon.
Atualmente, os ingleses exportam para 14 países (o Brasil ainda não entrou 
neste destino), fato impensável quando, em 1988, o casal de norte-americanos 
Stuart e Sandy Moss decidiram plantar chardonnay e pinot noir em West Sussex 
para elaborar espumantes (em meados do ano 2000, a vinícola foi vendida 
para empresário Eric Heerema). O primeiro vinho da Nyetimber foi lançado em 
1992 e as premiações começaram em 1998. Até então, os vinhedos ingleses 
eram cultivados principalmente com variedades híbridas, muitas de origem 
alemã.
 O resultado dessa revolução é que até franceses decidiram plantar 
vinhedos no país vizinho – a Taittinger, por exemplo, tem vinhedos em Sussex. A 
produção inglesa é de 66% espumantes, 24% brancos e inacreditáveis 10% de 
tintos. Mas a estimativa é que, muito em breve, as borbulhas representem 90% 
de toda a produção. E esta aposta parece cada vez mais plausível. (Reportagem 
publicada na edição 215).

Suzana Barelli é jornalista especializada em vinhos e socióloga por formação, 
tendo trabalhado em veículos como O Globo, Folha de S.Paulo, Valor Econômico, 
Carta Capital e Primeira Leitura. O interesse pela enogastronomia veio na 
década de 1990, ao fazer matérias de economia sobre vinícolas para a Folha 
de S.Paulo. Fez cursos na Associação Brasileira de Sommeliers e foi redatora-
chefe da revista Prazeres da Mesa. Atuou como editora da revista Menu a 
partir de 2008. Assumiu novas funções na revista como diretora de Redação, 
sendo responsável pelo caderno de vinho da publicação, que tem em média 
16 páginas mensais sobre o tema. (Fonte: * Reportagem publicada na edição 
214 da Revista MENU)
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VINHO E CULTURA
NOTÍCIAS ENOGASTRONOMICAS E DICAS
CARLOS ARBAZÚA É O ENÓLOGO DO ANO 2017 NO BRASIL
 Eleito pelos colegas de profissão, enólogo da Vinícola Geisse recebe distinção outorgada pela Associação Brasileira de Enologia em evento que reuniu 
mais de 150 profissionais. O título de Enólogo do Ano 2017 saiu para um especialista em espumantes. Carlos Abarzúa, enólogo da Vinícola Geisse há mais de 
30 anos, nasceu no Chile, mas veio para o Brasil na década de 1980. 
Ele recebeu o reconhecimento dos colegas de profissão e da Associação Brasileira de Enologia (ABE), que outorga o prêmio desde 2004, em evento que reuniu 
mais de 150 enólogos na noite desta sexta-feira, 27, no Salão de Eventos Malbec, no Dall’Onder Grande Hotel. O jantar de confraternização foi alusivo ao Dia 
do Enólogo e aos 41 anos da entidade, comemorados em 22 de outubro.
 Conhecido carinhosamente como Carlitos pelos amigos e colegas, Abarzúa é um apaixonado pela incessante busca pela excelência na qualidade de seus 
espumantes. Sob seu guarda-chuvas estão os espumantes Cave Geisse, que ocupam o posto de estar entre os mais premiados do Brasil. Por ocasião de uma das 
visitas feitas a vinícola o próprio Carlos na apresentação ressaltou da importância do terroir da Serra Gaúcha e sua vocação no core business em espumantes.     
   Abarzúa foi eleito pelos colegas de profissão que integram o quadro social da entidade. Ele é o 14º enólogo a conquistar a distinção conferida pela ABE, 
com o objetivo de enaltecer o profissional que, durante sua trajetória, soube conduzir seu trabalho, não só qualificando o vinho, mas aportando ao mundo do 
vinho algo a mais. Os 98 enólogos que votaram indicaram 40 nomes, mas foi o de Carlos Abarzúa que somou o maior número de indicações.
 Como prêmio, o Enólogo do Ano 2017 ganhará uma viagem técnica com a finalidade de visitar uma feira do setor vitivinícola. O chileno veio para o 
Brasil na década de 1980 e atua há mais de 30 anos na Geisse. Com formação pelo Inacap de Santiago do Chile, já participou de mais de 20 congressos 
e seminários no Brasil e no exterior. Também é degustador em concursos internacionais no mundo inteiro, tendo participado em eventos no Brasil, Bulgária, 
Espanha, Eslovênia, Estados Unidos, Itália e Panamá.
 Realizou diversos cursos de especialização na Argentina, Chile, Espanha, Estados Unidos, França e Portugal. O especialista em espumantes, foi presidente 
da ABE no biênio 2008-2009. “Carlos Abarzúa é um dos enólogos que conquistou posição de liderança no setor e merece nosso reconhecimento. A escolha 
expressa a vontade dos associados e nos deixa orgulhoso em saber que o Brasil pode contar com o profissionalismo de enólogos como o Abarzúa”, destaca o 
presidente da ABE, Edegar Scortegagna.

ENÓLOGOS HOMENAGEADOS
Enólogo do Ano 2004 – Antônio Czarnobay
Enólogo do Ano 2005 – Gilberto Pedrucci
Enólogo do Ano 2006 – Firmino Splendor
Enólogo do Ano 2007 – Adriano Miolo
Enólogo do Ano 2008 – Ismar Pasini
Enólogo do Ano 2009 - Nauro José Morbini
Enólogo do Ano 2010 – Lucindo Copat

Enólogo do Ano 2011 – Daniel Dalla Valle
Enólogo do Ano 2012 – Dirceu Scottá
Enólogo do Ano 2013 – Juliano Daniel Perin
Enólogo do Ano 2014 -  Delto Garibaldi
Enólogo do Ano 2015 – Christian Bernardi
Enólogo do Ano 2016 – Flávio Zílio
Enólogo do Ano 2017 – Carlos Abarzúa
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O COPO DE WHISKY DE 8.500 EUROS ERA FALSO

 O whisky Macallan de 1878 dos quais um chinês provou em agosto um copo que lhe custou 9.999 francos suíços (8.589 euros) em um hotel na estância 
de esqui suíça ultra-chic de St. Moritz era um falso, de acordo com o informações do site 20minuten.ch. O Waldhaus Hotel, que vendeu esta bebida ao seu 
cliente, publicou na sua página de Facebook um nota sobre o ocorrido.
O hotel tem um bar, Devil’s Place, listado no Guinness Book of Records pela sua coleção exclusiva de whisky. Oferece cerca de 2.500 tipos de uísques, cujos 
preços variam de sete até 9.999 francos suíços por uma dose de dois centilitros.
 No início de agosto, ele havia vendido para um cliente chinês um copo deste Macallan, cuja garrafa tinha sido especialmente aberta para ele. O preço 
exorbitante desses dois centilitros atraiu a atenção e os críticos questionaram a autenticidade de tal garrafa.
 De acordo com 20minuten.ch, o laboratório de especialidades escocesas Rare Whiskey 101 forneceu expertise, regularmente consultado em leilões de 
whisky. E a bebida provada pelo cliente era realmente um uísque feito quase um século depois, entre 1970 e 1972.
Para corrigir esse erro, o diretor do estabelecimento, Sandro Bernasconi, fez a viagem a Pequim para pagar o cliente enganado, mostrando que os suíços são 
pessoas honestas e não praticam fraude, de acordo com o site de informações que publicou uma foto dos dois homens, segurando um voucher de reembolso 
simbólico atingido no valor 9.999 francos suíços.
 Este whisky foi supostamente mantido por 27 anos em barril e engarrafado em 1905. A garrafa falsa foi comprada há 25 anos a um preço de cinco dígitos 
pelo pai de Sandro Bernasconi que dirigiu o hotel antes dele, diz ainda 20minutes.ch.
 “Durante todo esse tempo, nunca teríamos duvidado que fosse uma garrafa original”, disse o atual dono do Waldhaus Hotel ao site da notícias. (Fonte – 
Revue du Vin de France – Equipe de Editoriais – 03/11/2017).
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