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POR MÁRCIO OLIVEIRA

 Alguns leitores do VINOTÍCIAS solicitaram que eu sugerisse um vinho por semana, anotando notas de degustação e onde comprar. 
Vamos sugerir mais vinhos para encher as taças. A lista de 2015 contemplou 260 rótulos diferentes e a de 2016 alcançou 156 vinhos. Em 2017 
degustamos 786 vinhos em degustações com Confrarias, e listamos mais de 180 rótulos sugeridos como vinhos da semana! No ano de 2018 
chegamos a mais de 1000 rótulos e sugerimos 252 vinhos da semana. Em 2019 provamos 1.120 vinhos diferentes nas diversas Confrarias que 
orientamos e sugerimos 142 rótulos como vinhos da semana. Em 2020 provamos menos vinhos por conta da pandemia (436 no total, já que 
parte das Confrarias que foram adiadas), e sugerimos 117 rótulos como vinhos da semana.
** A pedidos, introduzimos uma escala que relaciona o vinho e preço, segundo a escala:
• Até R$75 - $
• Entre R$75 e R$ 150 - $$
• Entre R$ 150 e R$ 250 - $$$
• Entre R$ 250 e R$ 500 - $$$$
• Entre R$ 500 e R$ 1.000 - $$$$$
• Acima de R$ - Estelar !
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CORTON CHARLEMAGNE GRAND CRU LOUIS JADOT 2008 – BORGONHA – FRANÇA

 Ás vezes me pergunto quanto tempo um bom vinho de Chardonnay é capaz de amadurecer, e este mostrou 
que 13 anos só fizeram desenvolver elegância e complexidade.
 Corton Charlemagne é um dos melhores e mais longevos brancos do mundo. Louis Jadot elabora magnífico 
exemplo com uvas de vinhedos próprios, de excelente localização. Rico, concentrado e muito complexo, é um 
branco soberbo e uma das maiores expressões da uva Chardonnay. 
 A Borgonha é uma região lendária de enorme prestígio, que produz alguns dos melhores e mais reputados 
vinhos tintos e brancos do mundo. São vinhos sem igual, que podem ser muito elegantes e complexos, exprimindo 
talvez, como nenhum outro, o conceito de “terroir”.
 Fundada em 1859, a Maison Louis Jadot é considerada uma das melhores produtoras de vinho do mundo e 
uma das melhores da Borgonha. Possui 230 hectares, sendo que 50 são Premier Cru e 8 Grand Cru. Este vinho é 
fermentado em barricas de carvalho francês, com uvas colhidas a partir de vinhedos próprios localizados na AOC 
Corton Charlemagne, situada na parte norte da Côtes de Beaune, este é um dos mais antigos vinhedos comprados 
por Louis Jadot (no Séc XIX). Além disto, o vinho tem envelhecimento em carvalho francês por 18 meses.

Corte de uvas: 100% Chardonnay

Notas de Degustação: : De coloração amarelo dourado brilhante, aroma intenso e complexo de frutas brancas 
(maçã verde) e amarelas como o damasco e pêssego. Notas minerais e de especiarias como a pimenta do reino e 
canela, com toques florais emoldurando este belo branco. Em boca revela todo o seu potencial com um bom corpo, 
fresco, macio em boca, equilibrado, complexo e fino. Memorável persistência em boca.

Estimativa de Guarda: pronto para consumo aos 13 anos de vida. A vinícola recomenda guardar por pelo menos 10 anos a partir da safra.

Reconhecimentos de críticos: 94 WS.

Notas de Harmonização: É um vinho que pede comida, como carne branca, peixes, crustáceos, lagosta. Provamos com uma terrine de carnes suína 
entremeada com foie gras e compota de figo. E para aguçar o paladar para combinações, com uma ameixa seca e compota de morango. E ficou ótimo!

Serviço: servido entre 10 e 12º C, numa taça estilo Bordeaux.

Faixa de preço: Estelar

Trazido por amigos para uma Confraternização
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 A Geórgia afirma ser a região de origem do vinho, e a descoberta de artefatos mostram evidências de produção da bebida por pelo menos 8.000 anos no local. 
 A Geórgia (Tbilisi é a capital) encontra-se na intersecção entre a Europa e a Ásia, combinando as paisagens da Cordilheira do Cáucaso de um lado e o mar Negro do 
outro. Além de ser um dos destinos de férias preferidos dos europeus, é fonte de inspiração para muitos produtores e enólogos de diferentes partes do mundo por seus vinhos 
produzidos em ânforas como há milhares de anos. Hoje, os vinhos de ânfora (os chamados vinhos laranja) estão em alta no mercado e um dos produtores mais famosos na 
categoria é Josko Gravner, do Friuli, Itália. A região do Alentejo, em Portugal, também tem uma produção relevante de vinho em ânfora.
 Joseph Stalin (originalmente Ioseb Jughashvili), nasceu em Gori, 80 Km a noroeste de Tbilisi. Embora muitos em sua cidade natal guardem lembranças controversas do 
líder soviético, ele não é uma figura popular na Geórgia. No entanto, em nome do capitalismo, o seu nome ainda tem alguma importância: como o georgiano mais famoso 
da história, e rotular um vinho como o seu favorito tem potencial para aumentar as vendas. Como tal, seu rosto aparece em muitas garrafas e seu nome é usado como um 
endosso póstumo para muitas marcas (dependendo de vários graus de evidência histórica).
 Antes da era comunista, Khvanchkhara, o vinho que agora é mais frequentemente anunciado como o favorito de Stalin era conhecido por outro nome: Vinho de 
Kipiani. Criado pelo nobre Dimitri Kipiani na década de 1870, ganhou o Grande Prêmio de Ouro no Festival Europeu do Vinho de 1907. A produção do vinho foi confiscada 
e nacionalizada por Stalin em 1943, após o que passou a ser conhecida pelo nome da aldeia em que suas uvas eram cultivadas: Khvanchkara. 
 Diz-se que Stalin serviu Khvanchkara a Churchill e Roosevelt na conferência de Yalta de 1945, e isso é 
considerado uma prova irrefutável de que deve ser sua bebida favorita. No entanto, os amantes de outro tinto 
meio doce georgiano, Kindzmarauli, muitas vezes discordam. Cultivado em Kakheti, a região vinícola mais famosa 
da Geórgia, este é um dos tintos semidoces mais populares da Geórgia. Embora possamos nunca saber qual ele 
realmente favoreceu, qualquer visitante deve tentar provar os dois. Os melhores vinhos da Geórgia merecem ser 
aclamados por sua qualidade, e não apenas por suas associações duvidosas.
 O nome de Stalin não é explorado apenas por sua “fama” soviética; ele genuinamente tinha uma paixão 
pela bebida. Ele dava festas que apresentavam um consumo incrível, e os convidados eram convidados a beber, 
quer gostassem ou não. Há ainda notícias que Stalin também gostava de Chkhaveri, um vinho branco cultivado na 
costa do Mar Negro, mas muitos relatos afirmam que o tinto era o que ele realmente amava.
 Na década de 1930, uma fome catastrófica atingiu a União Soviética, o caos gerado pela coletivização, 
políticas socioeconômicas brutais, devastou as regiões produtoras de grãos do país. Alguns, no entanto, atribuíram 
já naquela época a mudanças climáticas. Milhões morreram de fome, e cadáveres acumulados ao longo de trilhos 
ferroviários e estradas, enchendo o ar com o mau cheiro da decomposição.
 Atrás da Cortina de Ferro, em 1936, Stalin ordenou a produção em massa de espumantes, as prateleiras podiam estar vazias, mas o “champagne” não faltava e era 
acessível. Quando um ditador é obcecado por determinada comida ou bebida, isso faz mudar a forma de comer e beber por gerações, neste caso, devido ao poder que 
o “champagne” confere. Ele proclamou que o champagne era um importante sinal de bem-estar, da boa vida que o socialismo colocaria à disposição de todos – longe da 
simples promessa de Lenin de “pão e paz”.
 Para obter um produto mais barato e de maturação precoce na saída, Anton Frolov-Bagreev, um enólogo encarregado de resolver esse problema, propôs uma nova 
tecnologia de produção – o método do reservatório. Agora o champagne fermentava no tanque, o que tornava a produção mais volumosa, e todo o processo de fermentação 
demorava cerca de um mês. O inventor de um novo método de produção de espumante recebeu o Prêmio Stalin em 1942.
 Desesperado para mostrar que a União Soviética tinha mais a oferecer do que privações e perseguições, o governo lançou um esforço concentrado para produzir e 
democratizar o espumante e outros produtos de ponta. A ideia era disponibilizar coisas como champagne, chocolate e caviar a um preço bastante barato, para que pudessem 
dizer que o novo trabalhador soviético vivia como os aristocratas do velho mundo.
 Hoje em dia, podemos lembrar que Putin está em disputa com a França pela questão dos champagnes... A produção de champagne soviético priorizou a quantidade 
em detrimento da qualidade. O resultado foi o “Sovetskoye Shampanskoye” (Champagne Russo), um vinho espumante barato, doce em xarope, para o trabalhador soviético 
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comum. Deveria simbolizar a boa vida soviética. Era o único espumante disponível, e para aqueles que cresceram no Leste Europeu, atrás da Cortina de Ferro, seu sabor é 
indelevelmente entrelaçado com camadas de memória e nostalgia.
A ADEGA PERDIDA DE STALIN - Durante a Segunda Guerra Mundial, Joseph Stalin, temendo um avanço alemão sobre a Rússia, providenciou para que obras de arte e 
tesouros valiosos - incluindo uma magnífica adega de vinhos, fossem dispersos e escondidos em cantos remotos.
 O estoque de vinhos que pertencia a Josef Stalin se originou da adega do último czar da Rússia, Nicolau II, e seu pai Alexandre III. Os vinhos foram escondidos por 
Stalin em Tbilisi, na Geórgia, perto do local de nascimento de Stalin, quando ele temeu que Hitler confiscasse a coleção.
 Entretanto, uma lista com a relação dos rótulos foi descoberta como um catálogo abrangente da coleção de vinhos de Nicolau II. O vinho se tornou propriedade do 
Estado após a Revolução Russa de 1918, durante a qual Nicolau e toda sua família foram executados. Agora propriedade de Stalin, o vinho fora discretamente removido para 
uma remota vinícola georgiana. Havia rumores de que o vinho estava escondido em um porão escuro, profundo e úmido há mais de 70 anos. A coleção era significativa, 
porque, por exemplo listava mais de 200 garrafas de Château d’Yquem, além de outros grandes Sauternes e os melhores châteaux de Bordeaux, de safras que remontam 
a 150 anos. É um tesouro de vinhos que provavelmente não tem igual no mundo, e o que torna a história ainda mais inesperada é sua descoberta por alguns comerciantes 
de vinho de Sydney, na Austrália.
 John Baker que era o proprietário da Double Bay Cellars e conhecido por comprar e vender grandes adegas de vinho, recebeu por fax folhas de papel com números 
e combinações de letras. Veio de um amigo que fazia negócios na Geórgia e havia apenas uma palavra anexada: “Interessado?”
 As folhas de papel fax que eram uma lista de vinhos de uma adega, precisaram ser decifrados. Baker presumiu que a lista foi compilada por alguém lendo os rótulos 
franceses para um georgiano que a escreveu em idioma georgiano e então, quando eles quiseram vender a adega para alguém interessado, o livro da adega da Geórgia 
teve que ser traduzido para o inglês. 
 A lista era um verdadeiro tesouro, incluindo várias garrafas de vinhos dos grandes Chateaux de Bordeaux, além do Chateau d’Yquem de 1854 a 1940. Ao todo eram 
217 d’Yquems dos anos 1800 e 1900, junto com outras raridades das principais propriedades de Bordeaux, incluindo Latour, Margaux e Mouton Rothschild.
Baker permaneceu cético até que foi colocado em contato com os proprietários de uma vinícola em Tbilisi, Geórgia, onde os vinhos estavam supostamente guardados. Os 
proprietários precisavam de dinheiro para ressuscitar a vinícola e estavam dispostos a vender a adega. Acreditava-se que Stalin havia escolhido o local por ser próximo à 
cidade onde ele nasceu.
 Baker embarcou em uma viagem audaciosa, e potencialmente perigosa para a Geórgia para descobrir se os vinhos realmente existiam; se as garrafas eram autênticas 
e se toda a coleção poderia ser comprada e transportada para venda em uma grande casa de leilões de Londres. Ele precisava descobrir se a lista da adega era material de 
mito e lenda, ou se era verdadeira.
 Baker e seu gerente geral Kevin Hopko voaram para a Geórgia. Mas, quando eles chegaram, houve um obstáculo. “Muitos vinhos não tinham rótulos”, o que era o 
resultado de ficar muito tempo em uma adega úmida. O que era bom para rolhas, mas menos para rótulos de vinho feitos de papel. Para realmente provar o que eles eram, 
Baker e Kevin levaram uma garrafa sem rótulo, mas com uma rolha que dizia 1870, para avaliarem se seria um Yquem.
John Baker diz que não apenas viu os vinhos e fez um inventário deles, mas foi capaz de certificar como verdadeira uma garrafa de valor inestimável de Chateau d’Yquem 
da década de 1870 e prová-la no próprio Chateaus d´Yquem. Ele diz que foi confirmado pelo enólogo do Chateau, Sandrine Garbay, da garrafa ser “definitivamente de um 
Yquem”.
 Mas tendo encontrado o que acreditava ser a adega de Stalin, Baker a perdeu - ou melhor, foi impedido de trazê-la para fora da Geórgia pelos proprietários da 
vinícola e um grupo de pessoas que ele descreve como de caráter “duvidoso”.
 As afirmações surpreendentes estão contidas em um novo livro, Stalin’s Wine Cellar, que Baker co-escreveu juntamente com Nick Place. Ele relembra a aventura do 
vinho em sua vida, que começou em Sydney em 1998. Para ele, “esses vinhos viveram a história do século 20 e quase representam a história do século 20, da Revolução 
Russa à Segunda Guerra Mundial”, diz Baker. “Esses vinhos ficavam lá em seu estado de sono enquanto tudo isso acontecia acima deles.”
 O negócio fracassou graças a camadas de intriga, incluindo avisos indiretos para não perguntar demais ou tentar entrar em contato com as principais autoridades 
russas ou os comerciantes da vinícola. A história termina com a chance de um encontro em 2019 com um dos protagonistas georgianos que Baker presumiu que nunca mais 
veria.
 A pergunta que fica é se os vinhos ainda existem? Baker, tem certeza de que muitos vinhos ainda existem, e seria apenas uma questão de como, onde e quando 
encontrá-los.
 Se um dia você estiver viajando pelo Cáucaso, entretido com as paisagens que esta história te revelou, não deixe de provar os dois tintos semidoces, Khvanchkara e 
Kindzmarauli, que disputam o status de suposto vinho favorito de Stalin!!! Saúde!!! Aproveite para comentar se gostou ou não!!! (baseado em artigos disponíveis na internet 
e minhas considerações)
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 OS ARTIGOS A SEGUIR SÃO REPRODUÇÕES DAS MATÉRIAS E ARQUIVOS VEICULADOS NOS PRINCIPAIS JORNAIS BRASILEIROS, QUE TRATAM DO TEMA, SENDO 
CITADOS SEM NENHUM VALOR DE JUÍZO, CORREÇÕES, INSERÇÕES OU CENSURA, PROCURANDO DIVULGAR A CULTURA DO VINHO ENTRE AS PESSOAS QUE RECEBEM O 
VINOTÍCIAS

SELEÇÃO DE ARTIGOS

“TRADIÇÃO AJUDA UM PRODUTOR A DAR NOVOS ARES À RIBERA DEL DUERO” - JORGE LUCKI
VALOR ECONÔMICO – 03/12/2021

 O percurso raiz de um produtor que tem trazido novos ares e expectativa à região de Ribera del Duero.
 Na noite anterior ao encontro marcado com Jorge Monzón, produtor que trouxe novos ares e expectativa de virada à enfadonha região de Ribera del Duero 
(comentado na coluna da semana passada), fui jantar com dois amigos da área no restaurante da Posada Fuente de Aceña, em Quintanilha de Onésimo, vilarejo onde está 
situado o Pingus. Com a ajuda do sommelier, procuramos na Carta de Vinhos produtores novos que estivessem alinhados com esta nova linha de tintos mais elegantes e... 
Leia a reportagem completa em: https://valor.globo.com/eu-e/coluna/vinho-tradicao-ajuda-um-produtor-a-dar-novos-ares-a-ribera-del-duero.ghtml

“A MINHA WINELIST DE NATAL” - SUZANA BARELLI
ESTADÃO - LE VIN FILOSOFIA – 04/12/2021

 Um mimo legal são os identificadores de taças, coloridos ou com desenhos, para não haver confusão.
Diversos amigos comentam que jamais vão me dar uma garrafa de vinho de presente e acho que isso acontece com todos os que trabalham no setor. Nestes casos, eu brinco 
que há tantos acessórios ligados ao mundo de Baco, que esses objetos podem ser uma boa opção para quem quer dar um presente temático, sem enfrentar os muitos rótulos 
disponíveis numa gôndola com vinhos... Leia a reportagem completa em: https://paladar.estadao.com.br/noticias/geral,a-minha-winelist-de-natal,70003916567

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://valor.globo.com/eu-e/coluna/vinho-tradicao-ajuda-um-produtor-a-dar-novos-ares-a-ribera-del-duero.ghtml
http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://paladar.estadao.com.br/noticias/geral,a-minha-winelist-de-natal,70003916567
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“BRANCOS FAVORITOS EM 2021” - JANCIS ROBINSON
SITE PRÓPRIO – 27/11/2021

 Os preços do vinho podem estar subindo, mas também a qualidade do vinho. Ainda há uma série de ótimas compras. Acredito sinceramente em todos os vinhos 
abaixo, seja qual for o preço. Muitos varejistas oferecem descontos sobre os preços de garrafa única abaixo. Para aqueles com famílias maiores, recomendei alguns vinhos 
verdadeiramente superiores oferecidos em embalagens bag-in-box que são o equivalente conveniente a três garrafas. Os vinhos são listados em preços crescentes por cl.
A A Badenhorst, The Curator 2020 Coastal Region 13% - A Adi Badenhorst agrega valor de forma confiável mesmo com o preço total. Esta mistura beba-me de 51% 
Chenin Blanc, 22% Chardonnay, 22% Viognier mais um pouco de Sémillon e Colombard é suave como o cetim e é projetada para beber, não para conter. £ 6,74 (reduzido 
de £ 8,99 em dezembro) Waitrose
Domaine Huber Single Estate Grüner Veltliner 2020 Traisental 12,5% - Muito agradável, se não exatamente intenso, introdução à uva de assinatura austríaca de 
corpo médio e refrescante. Ótimo preço – por que a região vinícola não é tão conhecida? £ 7,78 (reduzido de £ 10,79 para dezembro) Waitrose
Villiera Sauvignon Blanc 2021 Stellenbosch 13% - A África do Sul é uma grande fonte de valor, especialmente para brancos bem feitos como este. De vinhas de baixo 
rendimento, incluindo algumas vinhas velhas de arbusto, este vinho é apetitosamente seco e tem uma verdadeira aderência e carácter. Para beber com ou sem comida - 
embora agite um pouco para arejar. £ 8 Marks & Spencer
De Grendel Sauvignon Blanc 2021 Cidade do Cabo 13,5% - Quase dá para sentir o vento do oceano neste vinho sutil e seco com notas de cabeça de frutas verdes e 
vegetação. Grande valor pelo preço promocional. £ 8,99 (reduzido de £ 11,99 em dezembro) Waitrose
Vergelegen Sauvignon Blanc 2020 Stellenbosch 13,5% - Outra resposta Cape para Marlborough que é agradavelmente seca e cheia de sabor. Este lote é composto por 
frutas de parcelas selecionadas, todas tratadas de forma muito diferente, algumas com carvalho e outras não. Aromas gramíneos. Beba agora. £ 10 Tesco
Corte Mainente, Vigna Cengelle 2020 Soave 12,5% - De um produtor interessado em aumentar as vendas no Reino Unido, daí o preço extremamente amigável. 
Evidência brilhante da revolução de qualidade entre os produtores mais ambiciosos de Soave com frutas e sabores verdadeiros. A Itália produz uma variedade de vinhos 
brancos fascinantes. £ 10,95 Stone Vine & Sun
Blütenreich Riesling 2020 Niederösterreich 12,5% - Métodos orgânicos na vinha. Muito fino e muito austríaco, com um pouco mais de especiarias e corpo do que o 
Riesling alemão médio. Bem equilibrado com pura fruta lima, e a quantidade certa de acidez para torná-lo já acessível. Grande valor. £ 10,99 M J Wine Cellars
Ciù Ciù, Oris 2020 Falerio 13% - Orgânico certificado da região italiana do Marche, na costa leste da Itália. Aroma de maçãs verdes, mas bastante fruta madura e 
interesse. Excelente equilíbrio e direção. £ 11,90 A Tabela de Fornecimento
Quinta da Pedra Alta, Encostas da Pedra Alta 2019 Douro 12,5% - Mistura parte fermentada em barris com levedura natural do Douro de uma propriedade de Ed 
Woodward do Manchester United com Matt Gant da First Drop em Barossa Valley um dos produtores de vinho. Vinho realmente bom. Cheio de caráter picante e ainda muito 
vibrante e jovem aos dois anos de idade. Muito tenso e glorioso. £ 38,50 por Bag in Box de 2,25 litros em caixa (equivalente a £ 12,83 a garrafa) BIB Wine Co
TR Wines Dry Furmint 2020 Alta Hungria 13% - De um único lote na aldeia de Tallya perto de Tokaj. Nariz ligeiro a maçãs assadas e excelente estrutura. Reconhecidamente 
Furmint com um pouco de mastigabilidade de casca de maçã. Realmente interessante e feito e embalado com competência. £ 39 por Bag in Box de 2,25 litros em caixa 
(equivalente a £ 13 a garrafa) BIB Wine Co
Ch La Liquière, Les Amandiers 2020 Faugères 13% - De um vinhedo plantado em algumas das terras mais altas deste admirado produtor de Languedoc há cerca de 40 
anos; uma mistura de Roussanne, Grenache Blanc, Viognier, Bourboulenc e Marsanne. Nariz de xisto com bom carácter. Cheio de frutas suculentas - e apenas uma sugestão 
de spritz para mantê-lo vivo com um leve toque amargo no final. Eu não envelheceria isso, mas deveria dar um enorme prazer no próximo ano. Impressionantemente 
persistente pelo valor pago pelo vinho. £ 13,50 Stone Vine & Sun... Leia a reportagem completa em: https://www.jancisrobinson.com/articles/favourite-whites-2021

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://www.jancisrobinson.com/articles/favourite-whites-2021
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“VERMUTE DE TINTO” - LUIZ HORTA
SITE PRÓPRIO - 04/04/2020

  
 Nova receita do Adiu Bastos, depois do sucesso da primeira. Esta usa vinho tinto como base. Boa sorte, acho que quem fez a primeira (eu fiz) já bebeu todo o vermute 
nesta altura (eu já!). Obrigado Adiu Bastos!
“Querido Luiz Horta
 É com muito gosto e terna satisfação que recebo a notícia que a receita do vermute branco, à base de Jerez, está fazendo sucesso.
 Não foi por acaso que escolhi aquela receita. Sou um incansável propagador do retorno de vinhos como Jerez, Porto, Marsala, Montilla e Madeira às taças e copos. 
Olvidados, foram ao longo do tempo banidos às coqueteleiras e bases de caldos de pratos mais elaborados. O que está muito bem, não somente por assegurar sua 
sobrevivência mas certamente esses vinhos tem seu lugar à mesa simplesmente pelo que são.
 É uma injustiça que as gerações que vieram depois das grandes guerras do século 20 abandonaram o hábito do vinho aperitivo, de meditação ou até mesmo do vinho 
tônico, que revigora, abre o apetite, molha as palavras e faz voar a imaginação ou até mesmo cura malefícios.
 Outro dia, escrevendo sobre as longínquas reminiscências literárias do Jerez, evoquei a memória de Falstaff, o tipo glutão e hedonista eternizado por Shakespeare 
que bebia seu “Sack” costumeiramente e vendeu a alma ao diabo numa Sexta-Feira Santa por uma taça de vinho da Madeira e uma coxa frita de frango capão. Das muitas 
curas, lamentavelmente o caldo andaluz não foi remédio para a falta de caráter daquele velho safado.
 Dos muitos desfrutes que essas bebidas nos oferecem, certamente as histórias que evocam são tão excitantes, curiosas e divertidas quanto suas virtudes gustativas.
 Por falar em excessos, das várias receitas que cometi ao longo desses anos, algumas desandaram miseravelmente e aprendi o estóico exercício do comedimento, 
pesando menos a mão em alguns ingredientes. Confesso que tenho meu lado falstaffiano, glutão e exagerado, um inveterado hedonista com um pouco mais de vergonha 
cara, porém.
 Vamos às panelas.
 O vermute tinto pode ser do tipo mais amargo e seco ou com alguma boa carga de dulçor, o que confere complexidade e os torna irresistíveis bases e componentes 
de drinks como os clássicos Manhattan e Negroni, que andam bem na moda, inclusive por aqui e já faz algum tempo.
 Vermute tinto com especiarias doces
 Ingredientes: 500ml de vinho tinto
 (a idéia original aqui em casa é aproveitar o vinho aberto na véspera, o que recai sob os caprichos dos deuses do acaso mas se for possível escolher um tipo, que 
seja frutado e com boa acidez, como um Barbera ou Dolcetto. Pode ser um Merlot brasileiro daqueles bem alegres e frescos. Já fui bem feliz com o Volpi Merlot. Eu não 
recomendaria um que tivesse excesso de madeira).
 100ml do mesmo vinho para levar ao fogo com especiarias.
 A idéia aqui é fazer um contraponto com especiarias doces e herbáceas para contrabalancear o indefectível amargor. Um quarto de fava de baunilha (nunca, jamais, 
substituir por essência artificial, a única substituta aceitável para a fava de baunilha é a semente de cumaru) 5 bagas abertas de cardamomo, 3 cabeças de cravo, meio pau 
de canela, 4 bolinhas de zimbro, 3 grãos de pimenta branca, raiz fresca de coentro (vai por mim), raspas de meia laranja, uma colher de sopa de mel, três colheres de sopa 
de açúcar mascavo, um pedaço pequeno de 3g de angico (casca de árvore facilmente encontrada em empórios de especiarias e herbários, responsável pelo amargor, usar 
com parcimônia).
 Levar ao fogo por 5 minutos, guardar na geladeira por dois dias.
 50ml de destilado repousado em madeira, gosto de usar Bourbon pra esta receita. O bom e velho Jack Daniel´s faz bonito aqui. Infusionar por dois dias com casca 
de meia laranja, o ideal é que seja desidratada mas pode usar a casca da fruta seca.
 Depois dos 2 dias de repouso tanto do vinho com especiarias, que virou uma calda, e do Bourbon, coar e adicionar ao vinho tinto base.
 Recomendo servir no copo baixo com duas pedras de gelo.
 Atenção: vermutes devem ser guardados e conservados em geladeira.
 É isso”. (copyright AdiuBastos©2020) ... Leia a reportagem completa em: https://luiz-horta.com/

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://luiz-horta.com/
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NOTÍCIAS ENOGASTRONOMICAS E DICAS

CASA DO PORCO É ELEITO O MELHOR RESTAURANTE DA AMÉRICA LATINA
 Depois de ter sido eleito como o 17º melhor restaurante do mundo pelo The World’s 50 Best Restaurants no mês de outubro, A Casa do Porco, comandada 
pelos chefs Jefferson e Janaína Rueda, recebeu nessa segunda-feira mais um prêmio internacional: o de melhor restaurante do Brasil e da América Latina, 
segundo o ranking francês La Liste 2022.
 A seleção dos melhores restaurantes aconteceu em um evento em Paris. Com pontuação 93.00%, o estabelecimento localizado no Centro de São Paulo 
segue sendo a casa brasileira mais bem colocada no ranking que elege os melhores endereços gastronômicos do mundo.
 A Casa do Porco, que aposta em uma culinária caipira criativa, está entre as 200 casas mais bem colocadas na lista de mil restaurantes, sendo também 
o restaurante latino-americano com nota mais alta no La Liste.
 Na edição anterior, publicada em 2019, A Casa do Porco havia sido premiada como o restaurante mais criativo do mundo. “É uma honra representar 
a cozinha caipira brasileira nesta lista ao lado de grandes colegas cozinheiros de todo o mundo. O que espero é que possamos ter cada vez mais brasileiros 
ranqueados entre os melhores, de forma a levar a nossa gastronomia, os nossos saberes e a nossa cultura para mais e mais gente”, disse Jefferson Rueda após 
a cerimônia de gala realizada com a presença do Jean-Yves Le Drian, ministro francês de Relações Exteriores, no Ministère de L’Europe et des Affaires Etrangères 
(Ministérios das Relações Europeias e Internacionais).
 O anúncio foi seguido por jantar... Leia mais em: https://exame.com/casual/a-casa-do-porco-e-eleito-o-melhor-restaurante-da-america-
latina/?utm_source=whatsapp  (Fonte – exame - Matheus Doliveira – 29/11/2021).

OLAFUR ELIASSON APRESENTA O RÓTULO DO CHATEAU MOUTON 2019
 O RÓTULO DO ARTISTA, “SOLAR IRIS DE MOUTON” REPRODUZ O CURSO DO SOL NO CHATEAU - O renomado artista dinamarquês-islandês Olafur 
Eliasson projetou o rótulo para a safra 2019 de Château Mouton Rothschild. 
 A obra “Solar Iris de Mouton” apresentada por ele e pela família proprietária está dividida em duas faixas horizontais: A parte superior representa o dia 
com seus tons dourados, a parte inferior à noite. Eles enquadram uma janela circular preta que representa o Château Mouton Rothschild. Ao seu redor, oito 
elipses estão alinhadas em um anel. Eles representam o curso do sol em relação à terra em Pauillac. O arco mais baixo simboliza o dia mais curto do ano, o 
arco superior o mais longo. A forma do número 8 se refere ao símbolo do infinito.
 Eliasson explicou seu trabalho assim: “O Solar Iris de Mouton é um mapa de todos os amanheceres e entardeceres que acontecem no Château Mouton 
Rothschild no decorrer de um ano. Representa uma assinatura para o vinhedo, nos dizendo algo sobre as condições em qual o vinho cresce e a relação entre 
o vinho e o seu sítio.“... Leia mais em: https://magazine.wein.plus/news/olafur-eliasson-presents-2019-chateau-mouton-artist-label-solar-iris-of-
mouton-reproduces-the-course-of-the-sun-at-the-chateau (Fonte – wein.plus – 01/12/2021)

OS VINHOS DA ALSÁCIA DEVEM INDICAR O TEOR DE AÇÚCAR NOS RÓTULOS
 Da safra de 2021 em diante, o teor de açúcar residual deve ser indicado de acordo com os regulamentos da UE
No futuro, os rótulos dos vinhos da Alsácia devem conter informações uniformes sobre o teor de açúcar residual de acordo com a regulamentação da UE. Deve 
ser indicado para vinhos das denominações “Alsácia” e “Vin d’Alsace” de “seco” a “semi-seco” e de “lieblich” a “doce”. Essa indicação pode ser dada por um 
dos quatro termos mencionados ou por uma escala com os quatro termos claramente apontados por uma seta. A obrigação de rotulagem também se aplica a 
materiais de comunicação, como publicidade, brochuras, listas de preços e faturas
Aqui, “seco” define um teor máximo de açúcar residual de 4 gramas por litro, “semi-seco” contém 4 a 12 gramas de açúcar residual e “lieblich” 12 a 45 gramas. 

VINHO E CULTURA

https://exame.com/casual/a-casa-do-porco-e-eleito-o-melhor-restaurante-da-america-latina/?utm_source=whatsapp
https://exame.com/casual/a-casa-do-porco-e-eleito-o-melhor-restaurante-da-america-latina/?utm_source=whatsapp
https://magazine.wein.plus/news/olafur-eliasson-presents-2019-chateau-mouton-artist-label-solar-iris-of-mouton-reproduces-the-course-of-the-sun-at-the-chateau
https://magazine.wein.plus/news/olafur-eliasson-presents-2019-chateau-mouton-artist-label-solar-iris-of-mouton-reproduces-the-course-of-the-sun-at-the-chateau
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A categoria “doce” é utilizada quando há mais de 45 gramas de açúcar residual... Leia mais em: https://magazine.wein.plus/news/alsatian-wines-must-
indicate-sugar-content-on-labels-from-the-2021-vintage-onwards-the-residual-sugar-content-must-be-stated-due-to-eu-regulations (Fonte – 
wein.plus – 01/12/2021).

PRODUTOR DE BORDEAUX CONDENADO À PRISÃO POR FRAUDE DE VINHO
 Pela primeira vez na história recente, uma figura proeminente no comércio de vinho em Bordeaux foi condenado a um ano de prisão. Vincent Lataste, 
viticultor e chefe da empresa de vinhos Sequoia, foi condenado por fraude “sem precedentes”, segundo o jornal Le Monde. Ele foi acusado de misturar vinhos 
de diferentes produtores, adicionar água a algumas garrafas e vender vinhos com rótulos mostrando o ano errado.
 A fraude foi descoberta durante uma verificação de rotina, que revelou um teor inaceitavelmente alto de dióxido de enxofre (SO2) em um vinho, e as 
investigações subsequentes. Os vários crimes de fraude envolveram 920 hectolitros de vinho, o que corresponde a 122.000 garrafas. O valor total obtido 
ilegalmente é estimado em quase 200.000 euros.
 A empresa Sequoia, que passou a se chamar “Awesome”, foi multada em 100.000 euros, dos quais 50.000 euros estão suspensos. A Lataste foi ainda 
multada em 30.000 euros, dos quais 20.000 euros foram suspensos. Ele nega as acusações, a legalidade da investigação e a intenção de fraudar e apelou da 
sentença. Também é considerado improvável que ele realmente tenha que ir para a prisão, já que sentenças de prisão de até um ano podem ser cumpridas em 
prisão domiciliar com pulseiras nos tornozelos segundo a lei francesa.
 Vincent Lataste já foi condenado em 2016 no decorrer de um escândalo de fraude como intermediário. Isso envolvia um produtor que misturava seus 
próprios vinhos com vinhos excedentes de outras vinícolas, que eram enviados para destilação... Leia mais em: https://magazine.wein.plus/news/bordeaux-
producer-sentenced-to-prison-for-wine-fraud-unprecedented-prison-sentence-for-panhandling-convicted-man-appeals (Fonte – Revue du Vin de 
France com AFP – Redação – 02/12/2021).

https://magazine.wein.plus/news/alsatian-wines-must-indicate-sugar-content-on-labels-from-the-2021-vintage-onwards-the-residual-sugar-content-must-be-stated-due-to-eu-regulations
https://magazine.wein.plus/news/alsatian-wines-must-indicate-sugar-content-on-labels-from-the-2021-vintage-onwards-the-residual-sugar-content-must-be-stated-due-to-eu-regulations
https://magazine.wein.plus/news/bordeaux-producer-sentenced-to-prison-for-wine-fraud-unprecedented-prison-sentence-for-panhandling-convicted-man-appeals
https://magazine.wein.plus/news/bordeaux-producer-sentenced-to-prison-for-wine-fraud-unprecedented-prison-sentence-for-panhandling-convicted-man-appeals
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