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3VINOTÍCIASVINHO 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 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. Os vinhos geralmente são provados em degustações promovidas semanalmente, sendo a 
grande maioria delas realizadas às cegas.
 Os vinhos geralmente são provados em degustações promovidas semanalmente, sendo a grande maioria delas realizadas às cegas.
** 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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MONTES OUTER LIMITS SAUVIGNON BLANC 2018 – ZAPALLAR COAST – CHILE
 
 Os vinhos Outer Limits são o resultado de muita pesquisa e vêm de lugares que a Viña Montes chama de “para 
além da fronteira”. São vinhedos muito perto do mar ou em encostas de alta densidade que há séculos deram vida à 
viticultura no Chile. 
 O Vale de Colchagua é a origem das uvas Sauvignon Blanc, provenientes do vinhedo Zapallar no Vale 
Aconcagua. Rendimentos limitados. A colheita é manual e as uvas são transportadas para a adega em caminhões 
refrigerados. Elas passam por uma seleção e são submetidas à maceração a frio durante 12 a 24 horas. O mosto faz a 
fermentação alcoólica em cubas de aço inoxidável com controle de temperatura e leveduras selecionadas. No final, o 
vinho é mantido em contato com as borras das leveduras durante 6 a 8 meses para ganhar complexidade. Nenhuma 
fermentação maloática para prezervar o frescor do vinho.
 Concebido por uma das mais premiadas e mundialmente famosas vinícolas do país, a Viña Montes, este incrível 
Sauvignon Blanc é produzido a partir de vinhedos na inexplorada zona de Zapallar, a sete quilômetros do Pacífico. 
Destaca-se pela elegância aliada à riqueza de aromas e sabores. Camadas de frutas tropicais e de ervas dão lugar a 
uma sedutora mineralidade. Na boca, encanta, principalmente, pela acidez refrescante.

Notas de Degustação: Sauvignon Blanc de cor clara, límpido e cristalino. Nariz muito intenso, com frutos tropicais 
como maracujá, combinados com frutas cítricas e uma boa mineralidade. No paladar é fresco, com acidez marcante 
e um sutil toque mineral. Ótimo frescor e persistência. Já foi eleito o melhor Sauvignon Blanc de clima frio do 
Chile.

Estimativa de Guarda: um vinho que certamente aguenta 5 anos de guarda após a safra. 

Reconhecimentos internacionais: Pontuação safra 2018: - 94 pontos Descorchados 2019/ - 91 Robert Parker / - 91 
James Suckling / - 90 pontos Tim Atkin.

Notas de Harmonização: Perfeito para harmonizar com carnes brancas, peixes grelhados, crustáceos, cozinha asiática, carnes leves e sem molho, frutos do 
mar. Queijos de cabra. Mariscos. Sushi e sashimi. Fez ótima companhia para queijos.

Serviço: servir entre 7 e 8ºC, numa taça grande de estilo Bordeaux.

Faixa de Preço – $$$$

Os vinhos foram enviados para participação no evento WINES OF CHILE ON THE ROAD, COM UMA DEGUSTAÇÃO SENDO ORIENTADA VIRTUALMENTE.
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MORANDE GRAN RESERVA CABERNET SAUVIGNON 2018 – DO MAIPO – CHILE

 A Viña Morandé foi fundada em 1996 com um conceito inovador para o Chile, que buscou novas regiões para 
produzir vinhos de alta qualidade. Pablo Morandé, um homem visionário, fundou a bodega e desenvolveu o Valle de 
Casablanca – a primeira região de clima frio e hoje produtora dos melhores brancos do Chile.
 Para isso, a Viña Morandé aperfeiçoou novas tecnologias, novos processos de produção e uma seleção rigorosa 
de terroirs que incluem variedades e clones de uvas, a condução dos vinhedos, sistemas de irrigação avançados, 
manejo orgânico em alguns setores e sistemas de monitoramento de crescimento, maturidade e desenvolvimento dos 
frutos até a colheita.
 Pablo Morandé é um dos enólogos mais importantes para a vitivinicultura do Chile. Um verdadeiro apaixonado 
pela vitivinicultura e acima de tudo dedicado. Paixão e dedicação resultam em grandes vinhos, que são reflexos das 
condições naturais de cada terroir. As uvas são colhidas manualmente, em caixas de 10 kg com uma seleção manual 
de cachos e bagas na adega. Antes da fermentação alcoólica, o mosto é resfriado e macerado por 3 dias. O vinho 
passa por uma boa extracção de tanino com uma maceração total de 32 a 35 dias, e fermentação maloláctica em 
Foudres de carvalho francês 2.000 e 4.000 litros por 18 meses.

Notas de Degustação:  De coloração rubi, escuro e profundo. Um vinho que se mostra jovem e corpo médio para 
encorpado com passagem de 14 messes por barricas de carvalho francês. Nariz com seu aroma dominante e de boa 
intensidade de frutas negras e vermelhas como ameixa, cassis, cereja e notas de especiarias como canela e algum 
herbáceo e grãos de café torrados. No paladar mantém a elegância, com taninos redondos e marcantes, boa fluidez, 
fruta madura sem excessos, ótima acidez e boa persistência. Um vinho equilibrado e com boa complexidade, com um 
toque de café e chocolate no final de boca.

Reconhecimentos e Pontuações: Pontuação safra 2018: - 93 pontos Descorchados 2019/ - 93 James Suckling 

Estimativa de Guarda: suporta guarda entre 8 a 10 anos. Creio que tem um grande potencial de envelhecimento.

Notas de Harmonização: Perfeito para harmonizar com carnes vermelhas grelhadas e assadas, carnes de caça, cordeiro. Fizeram ótima companhia para um 
Pate de Foie, embutidos e frios.

Serviço: servir entre 16 e 17ºC, numa taça grande de estilo Bordeaux.

Faixa de Preço – $$$

Os vinhos foram enviados para participação no evento WINES OF CHILE ON THE ROAD, COM UMA DEGUSTAÇÃO SENDO ORIENTADA VIRTUALMENTE.
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 Alguns amigos que participam das Confrarias que organizo comentam que dormem melhor quando chegam em casa e acreditam que beber vinho tinto antes de 
dormir parece deixá-los com mais sono. Se o mesmo acontece contigo, saiba que não está sozinho! Esta questão acabou chamando a atenção de cientistas universitários, 
que decidiram fazer um estudo para descobrir de uma vez por todas o que há no vinho que parece deixar as pessoas com tanto sono.
 A uva é um universo surpreendente quando se entende quantos segredos ela guarda. As sementes, a pele (casca) e a polpa das uvas contêm melatonina, um hormônio 
produzido pela glândula pineal (no cérebro, e sim, parece uma pequena pinha, daí o nome) que controla os seus ciclos de sono. A fermentação, supostamente, aumenta a 
quantidade de melatonina. Portanto, é lógico que o vinho - branco ou tinto - nos deixasse com sono. Também é lógico que, uma vez que os vinhos tintos têm mais contato 
com a pele, os níveis de melatonina no vinho tinto seriam mais elevados e, portanto, mais soporíferos.
 Isso torna a sua presença no vinho ainda mais reveladora. Isso também levou os pesquisadores a se perguntarem por que o vinho branco não parece ter o mesmo 
efeito.
 Na realidade, tudo tem a ver com a forma como o vinho é feito. Com o vinho tinto, as cascas das uvas permanecem em contato com o mosto na fase de vinificação 
enquanto, na vinificação dos vinhos brancos, elas em geral são removidas antes da fermentação se completar. Como a melatonina está localizada na própria casca da uva, 
apenas o vinho tinto acaba tendo uma boa dose do hormônio da hora do sono.
 Os pesquisadores também ficaram curiosos sobre por que os diferentes tintos parecem ter um impacto maior em termos de sonolência. Eles descobriram que diferentes 
variedades de uvas têm diferentes níveis de melatonina.
 As uvas Nebbiolo, por exemplo, apresentavam níveis muito elevados do hormônio. Essas uvas são usadas para produzir vinhos Barolo e Barbaresco (nativos do 
noroeste da Itália). Vinhos mais comuns, como Cabernet Sauvignon e Merlot, também eram ricos em melatonina, enquanto os vinhos feitos com a uva Cabernet Franc 
(frequentemente usada para misturas de tintos) tinham quantidades relativamente baixas.

VINHO COMO UM AUXILIAR PARA DORMIR MELHOR? - É importante notar, entretanto, que embora o vinho tinto possa ser uma alternativa mais agradável para a 
suplementação de melatonina para dormir, a qualidade do sono pode ser reduzida devido à natureza alcoólica da bebida. O álcool, seja vinho, cerveja ou licor forte, pode 
interromper os ciclos de sono, causando mais momentos de vigília e menos tempo gasto em sono profundo.
 Há uma ponta de esperança para aqueles que querem beber e dormir bem, no entanto. Basta fazer isso com moderação! Beber apenas um ou dois copos antes de 
dormir está bem, contanto que você siga algumas dicas.

DICAS PARA BEBER E DORMIR BEM:
- Termine de beber cerca de 3 horas antes de dormir - Dê ao seu corpo tempo para processar o álcool. É difícil dizer exatamente quanto tempo leva para seu corpo metabolizar 
o álcool, mas a regra geral é 1 hora para uma bebida padrão. Isso significa que, se você tomar três drinques, deve parar pelo menos 3 horas antes da hora planejada de 
dormir.
- Beba um ou dois copos de água para cada taça de vinho.
- Beba seu vinho acompanhado com comida.
- Limite-se a apenas uma ou duas taças de vinho.
- Vá ao banheiro antes de dormir - Dependendo de quanto você bebe, é provável que você precise fazer xixi novamente durante a noite. Mas se aliviar um pouco antes de 
dormir pode ganhar algum tempo extra.
- Fique longe de refrigerantes - As bebidas alcoólicas carbonatadas são absorvidas pelo corpo mais rapidamente, o que pode deixá-lo tonto mais rápido e dificultar o sono.
- Ignore as bebidas com cafeína - Nada de Rum e Coca-Cola criando um belo “Cuba-Libre”, se você quiser dormir! As bebidas que contêm álcool e cafeína têm ainda mais 
probabilidade de mantê-lo acordado. Além disso, o efeito estimulante da cafeína pode fazer você se sentir menos bêbado, então você acaba bebendo mais.

 Seguindo essas dicas, você obtém o melhor dos dois mundos e ainda pode beber vinho tinto antes de dormir, mas é importante ressaltar que uma taça de vinho tinto 
pode conter algo entre 60 e 120 nanogramas (nano significando um bilionésimo) de melatonina. Os comprimidos de melatonina que são receitados para dormir contêm 
cerca de 10.000 vezes mais. É verdade que todos nós podemos beber mais algumas taças de vinho tinto do que gostaríamos de admitir. Mas provavelmente não bebemos 
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o suficiente para incorrer no tipo de sonolência que uma pílula de melatonina induz.
 Então, quais são os prováveis   culpados para o sono? O fato de que você está fora, bebendo com amigos e bebendo vinho, ou outra bebida alcoólica, no final do dia, 
a melatonina é um empurrãozinho para a sonolência, mas muito importante - não necessariamente um bom sono!
 Isso porque o álcool deprime o sistema nervoso central. Tem um efeito sedativo que ajuda a relaxar e deixa-o sonolento, fazendo com que adormeça mais rapidamente. 
Os pesquisadores descobriram que o efeito sedativo dura apenas a primeira parte da noite. Pessoas que consomem álcool antes de dormir não acordam com tanta frequência 
durante as primeiras horas de sono. Se o fizerem, é por períodos mais curtos.
 Assim que esse efeito passa, o álcool começa a ter o efeito oposto. O álcool pode ajudá-lo a adormecer mais rápido, mas é isso. Pesquisas mostram que o álcool na 
verdade tem um efeito perturbador em seu sono pelo resto da noite e interfere na qualidade e quantidade do sono. O álcool antes de dormir pode causar sono fragmentado 
e despertar frequente. Existem algumas razões para isso.

MENOS SONO REM - O álcool tem sido associado à redução do sono REM. Este é o estágio mais profundo do sono. É também quando ocorre o sonho.
 O sono REM tem um efeito restaurador e desempenha um papel na memória e na concentração. O sono REM fraco ou insuficiente tem sido associado não apenas ao 
torpor no dia seguinte, mas também a um risco maior de doenças e morte precoce.

RÍTMO CIRCADIANO INTERROMPIDO - À medida que seu corpo metaboliza o álcool e os efeitos sedativos vão passando, isso pode interferir no seu ritmo circadiano e 
fazer com que você acorde com frequência ou antes de estar devidamente descansado.
 E por falar em acordar com frequência: há a micção frequente que anda de mãos dadas com uma noite de bebedeira. O álcool tem um efeito diurético que faz 
com que seu corpo libere mais água na forma de urina. Beba muito e você adicionará ainda mais líquido à mistura. O resultado são muitas idas ao banheiro e uma noite 
(principalmente) sem dormir.
 Por fim, ir para a cama com álcool no organismo aumenta as chances de ter sonhos ou pesadelos vívidos, sonambulismo e outras parassonias. Tudo isso vai levar a 
um sono nada repousante.
 Parece que a moderação é a chave quando se trata de beber antes de dormir. Beber uma quantidade leve a moderada de álcool (uma ou duas taças) antes de dormir 
pode não ter muito impacto.
 Se você ultrapassar o limite moderado, no entanto, terá muito mais daquele sono não REM inicial, mas reduzirá significativamente a porcentagem total de sono REM 
durante toda a noite. Se você se sentir um pouco tonto, provavelmente se sentirá bem. Se você se sentir muito bêbado, provavelmente vai adormecer rapidamente, mas terá 
uma noite agitada.

POSSO USAR O ÁLCOOL COM UM REMÉDIO PARA DORMIR? - Embora uma bebida possa ajudá-lo a relaxar antes de dormir, de modo que você durma mais rápido, o 
álcool está longe de ser um auxílio para dormir confiável ou mesmo seguro.
 Primeiro, o álcool afeta a todos de maneira diferente por causa de uma série de fatores, como idade, sexo biológico e composição corporal, só para citar alguns.
 Além disso, pesquisas mostram que as pessoas podem desenvolver tolerância a esse método alcoólico em três noites, fazendo com que você precise de uma quantidade 
maior de álcool para obter o mesmo efeito.
 Por fim, o consumo regular de bebidas alcoólicas foi relacionado à fonte confiável à insônia e a outros distúrbios do sono, especialmente em idades avançadas.
 Se você tiver problemas para cair ou dormir com frequência, consulte seu médico. Eles podem descartar qualquer causa subjacente de sua insônia e recomendar o 
melhor tratamento para você.

CONCLUSÃO – O vinho pode induzir o sono. Ter uma bebida ocasional para relaxar não é nada demais e pode ajudá-lo a adormecer mais rápido. Lembre-se de que o 
álcool afeta a todos de maneira diferente, e beber demais provavelmente terá o efeito oposto e o deixará tonto e possivelmente de ressaca no dia seguinte. Saúde!!! (artigo 
escrito a partir de informações disponíveis na internet e pesquisa pessoal).
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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

“IMPORTÂNCIA DA DEGUSTAÇÃO 
VIRTUAL” -  JORGE LUCKI

VALOR ECONÔMICO - 04/12/2020

 Em menos de duas semanas, produtores chilenos da gama média e média alta 
realizam dois eventos para o mercado brasileiro.
 A vitivinicultura do Chile sempre se caracterizou por forte concentração 
em torno de poucas vinícolas, em especial, Concha y Toro, Santa Rita/Carmen, 
Viña San Pedro e Santa Carolina. O mesmo acontece com a Austrália e permite 
entender o porquê de dois países terem sucesso no mercado internacional, até mais, 
proporcionalmente, que a Argentina, onde o setor é fragmentado. Não é só o fato de 
grupos terem maior poder de fogo e verbas de marketing para exportar e implantar 
suas marcas mundo afora, mas também por terem mais facilidade de se adequar e 
satisfazer ao que se poderia chamar de “gosto globalizado”.
 No Brasil, os chilenos lideram com folga o rankingdos importados, abocanhando, 
segundo dados mais recentes, quase metade do mercado em volume, consequência 
da importância que os rótulos mais baratois assumiram por aqui ( além da pandemia, 
que fez crescer a venda de vinhos em supermercados, e da desvalorização do real, 
sobrecarregando o preço dos produtos estrangeiros, há perda de poder aquisitivo da 
classe média, afetada pelo conturbado momento socioeconômico que vivemos). São 
vinhos – representam cerca de 80% do total – cujo valor FOB (na origem) está em 
torno de US$ 19 por caixa de 9 litros, o que representa pouco mais de US$1,50 por 
garrafa, enquadrando-se basicamente na categoria “Reservado”, vendidos por não 
mais que R$ 25,00 nas prateleiras dos supermercados brasileiros... Leia a reportagem 
completa em: https://valor.globo.com/eu-e/coluna/jorge-lucki-importancia-
da-degustacao-virtual.ghtml

“CARVALHO É O TEMPERO DO 
VINHO” -  MARCELO COPELLO

BACO MULTIMÍDIA - 23/10/2020

 Depois das uvas, a madeira é o principal elemento na elaboração da bebida.
Um mundo dentro do universo do vinho são os barris de carvalho. Praticamente 
todos os grandes tintos do mundo têm algum tipo de contato com madeira, sem falar 
de brancos, fortificados, vinhos de sobremesa e até espumantes. O uso correto desse 
elemento é tão importante para o resultado final da bebida quanto a qualidade das 
uvas. Esses recipientes são usados desde a Antiguidade para armazenar e transportar 
o líquido, e madeiras como cerejeira, castanho e muitas outras foram testadas ao longo 
dos séculos. O carvalho provou ser o mais resistente, leve, maleável, impermeável e 
cujo “sabor” tem maior afinidade com o vinho. Existem várias centenas de espécies, 
mas três nos interessam mais.
 O Quercus alba é o chamado carvalho americano, natural dos Estados Unidos. 
Passa mais aromas, como o de coco, do que taninos ao produto. As outras duas 
espécies, Quercus sessiliflora e Quercus robur, chamadas genericamente de carvalho 
francês, são encontradas principalmente na França e na Europa Central. No geral, 
emprestam menos aromas e mais taninos.
 O que mais nos interessa, no entanto, são os benefícios que a madeira traz 
ao vinho.  São muitos, como: intensificar sua cor, dar estrutura e complexidade, 
ao mesmo tempo em que amacia seus taninos, além da evaporação que ocorre 
na barrica, que concentra o líquido. Afora isso, a madeira passa muitos aromas 
e sabores à bebida. Substâncias importantes do carvalho são: lactonas (em alta 
concentração no americano, dão aroma de madeira nova e de coco, e também 
terra, herbáceos, especiarias), vanilina (aromas de baunilha), guaiacol (defumados 
e especiarias), eugenol (cravo), furfural (caramelo), el- lagitaninos (mais presentes 
no francês, são os taninos da madeira absorvidos pela bebida, e dão estrutura e cor, 
além de ser adstringentes) e coumarin (confere amargor e acidez).
 É bom lembrar que faz toda a diferença o fato de o barril ser novo ou usado. 
Os novos passam uma gama de aromas e sabores, enquanto os com alguns anos 
de uso são quase inertes, permitindo apenas a micro-oxigenação (oxidação muito 
pequena e lenta permitida pelos poros da madeira, benéfica para a estrutura e estilo 
de mui- tos vinhos, tornando-os mais longevos e resistentes)..... Leia a reportagem 
completa em: https://vejasp.abril.com.br/blog/marcelo-copello-vinho-algo-
mais/vinho-carvalho-funcao-tintos/

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://valor.globo.com/eu-e/coluna/jorge-lucki-importancia-da-degustacao-virtual.ghtml
https://valor.globo.com/eu-e/coluna/jorge-lucki-importancia-da-degustacao-virtual.ghtml
http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://vejasp.abril.com.br/blog/marcelo-copello-vinho-algo-mais/vinho-carvalho-funcao-tintos/
https://vejasp.abril.com.br/blog/marcelo-copello-vinho-algo-mais/vinho-carvalho-funcao-tintos/
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“BALASTO: UM VINHO PARA COLOCAR O URUGUAI NO MAPA” - SUZANA BARELLI 
NEOFEED - 05/12/2020

 O Balasto, rótulo da uruguaia Bodega Garzón, maior vinícola do empresário argentino Alejandro Bulgueroni, acumula boas avaliações de críticos internacionais e é 
a grande aposta do país para tornar conhecidos seus brancos e tintos.
 O Uruguai é o segundo menor país da América do Sul e, apesar de elaborar vinhos há 250 anos, ainda é pouco conhecido pelos seus brancos e tintos. É mais famoso 
por seu pioneirismo em direitos civis, na América Latina, e pela qualidade de sua carne bovina.
 Mesmo assim, o país tem um vinho negociado na nobre Place de Bordeaux, na França: o Balasto. Seu preço beira R$ 1.000 (exatamente R$ 969, a recém-lançada 
safra de 2018, na World Wine) e críticos internacionais lhe conferem notas altíssimas.
 Lançada neste início de dezembro, a quarta safra do Balasto, nome em referência à característica do solo local, de base granítica, obteve 96 pontos de uma escala 
de 100 pontos do crítico americano James Suckling.
 A safra de 2017, que chegou ao mercado no ano passado custando R$ 699, recebeu 95 do mesmo Suckling e também do Descorchados, o principal guia de vinhos 
da América Latina.
 Já está definido que não haverá o Balasto 2019. Esse é outro critério que norteia os rótulos ícones: se a safra não é perfeita, melhor não elaborar um vinho que não 
irá envelhecer bem. Mas há grandes expectativas para a safra de 2020.
 Sua produção, numerada, é pequena e não chega a 20 mil garrafas. Mais: esse vinho premium da Bodega Garzón é elaborado na região costeira, perto do balneário 
de Punta del Este, e não em Canelones, região que concentra mais de 80% dos vinhedos do país. Em comum aos demais tintos uruguaios, só a tannat, que é a sua uva 
principal.
 “(Alejandro) Bulgueroni sabia que elaboraria coisas fantásticas no Uruguai”, afirma o chileno Christian Wylie, CEO da Garzón, e um dos principais estrategistas para 
colocar esse vinho em destaque.
 Para colocar o Uruguai no mapa dos grandes vinhos, Wylie aposta não apenas no conceito de exclusividade, mas também no reconhecimento dos comerciantes 
franceses e, claro, na qualidade do vinho, mesmo ainda jovem e com poucas safras para contar a sua história.
 “Tenho diversas consultorias ao redor do mundo, mas meu primeiro vinho na Place de Bordeaux foi o uruguaio”, afirma o enólogo italiano Alberto Antonini. Consultor 
do projeto desde o início, o nome de Antonini, de prestígio nesse setor, também ajuda a posicionar o Balasto em patamar de qualidade e preço alto.... Leia a reportagem 
completa em: https://neofeed.com.br/blog/home/balasto-um-vinho-para-colocar-o-uruguai-no-mapa/

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://neofeed.com.br/blog/home/balasto-um-vinho-para-colocar-o-uruguai-no-mapa/
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“É HORA DE COLOCAR AS UVAS NOBRES EM SEU LUGAR” - ERIC ASIMOV
THE NEW YORK TIMES – 19/11/2020

 Se tiverem uma chance, muitas variedades, uma vez desprezadas ou rejeitadas, provariam que podem brilhar. Por que restringir nosso pensamento sobre eles criando 
hierarquias?
 A maneira como as pessoas falam sobre vinho geralmente reflete suas outras crenças sobre o mundo.
 Quando os atributos de gênero eram definidos de forma mais rígida do que agora, por exemplo, era comum ouvir vinhos descritos como masculinos ou femininos. 
Isso diminuiu, porém, à medida que as pessoas passaram a ver que o gênero não predestina o caráter e a personalidade.
 Da mesma forma, em sociedades socialmente estratificadas, os vinhos eram comumente discutidos em termos de sua classe ou criação. Essa tendência também 
diminuiu, à medida que as ordens sociais em muitos lugares se tornaram mais fluidas.
 As uvas para vinho, no entanto, ainda parecem estar nas garras de um sistema de castas inflexível que estabelece os limites do potencial de uma uva. Algumas 
pessoas, como o escritor Robert Joseph, defendem essa visão hierárquica das uvas. Mas, para mim, é uma maneira tacanha, obstinada e tristemente condescendente de 
olhar para um mundo do vinho que se tornou muito mais igualitário do que nunca.
 Até bem recentemente, gerações de autoridades vinícolas habitualmente se referiam às uvas “nobres”, classicamente um grupo de seis consideradas de potencial 
aristocrático: cabernet sauvignon, merlot, pinot noir, chardonnay, sauvignon blanc e riesling. O círculo eleitoral diferia ligeiramente dependendo de quem estava fazendo a 
ordenação, mas este era o grupo principal.
 Observe algo sobre eles? Cinco são franceses e um, riesling, é alemão, embora também seja cultivado na Alsácia. Não é surpreendente. A frase teve origem na França 
(cépages nobles), e foi popularizada na Grã-Bretanha, um mercado privilegiado para os vinhos franceses e, antes da Primeira Guerra Mundial, também para os vinhos 
alemães.
 Mesmo com as sociedades tornando-se mais móveis socialmente, a ideia popular de nobreza entre as uvas persistiu obstinadamente, embora tenha se expandido um 
pouco. Um agrupamento recente colocou o número em 18.
 Mas, embora tenha sido um esforço louvável para democratizar a classe alta das uvas, ainda era um sistema de classes, muito rígido e limitador para contribuir para 
uma compreensão abrangente do vinho e de como bebê-lo.
 As próprias uvas oferecem apenas vagas pistas sobre os vinhos que irão produzir. O simples fato de produzir vinho com merlot, uva do panteão, não significa nada. 
Pomerols, feitos principalmente com merlot, estão entre os grandes vinhos do mundo. Os lagos de merlot feitos em outro lugar? Ocasionalmente, encontro uma garrafa 
muito boa. Mas, em última análise, Pomerols e outros Merlots têm pouco em comum.
 O Chardonnay certamente desempenhou um papel importante nos grandes vinhos produzidos ano após ano. Mas eu tive muito mais chardonnays ruins do que bons.
Também bebi garrafas de aligoté muito mais medíocres do que inspiradoras, o que não é surpreendente. Aligoté faria a maioria das listas de uvas totalmente desprezadas, 
muitas vezes produzindo vinhos finos e ácidos que eram historicamente enriquecidos com um pouco de crème de cassis, tornando o vinho palatável como kir.
 Na Borgonha, poucos discutiriam o status relativo do chardonnay e do aligoté, as duas principais uvas brancas da região. É por isso que o chardonnay é plantado nos 
melhores locais e o aligoté fica com o que sobra. Com uvas, o local costuma ser o destino.
 No entanto, hoje em dia, alguns vignerons da Borgonha, como Sylvain Pataille em Marsannay e Pierre de Benoist, argumentariam que, se aligoté recebesse o mesmo 
amor e cuidado que o chardonnay, as pessoas ficariam surpresas com a qualidade dos vinhos.
 O vinho é muito mais do que simplesmente as uvas que constituem a sua base. O que é derramado da garrafa é, em última análise, uma combinação das uvas, o 
local em que as uvas foram cultivadas, a agricultura, a vinificação, o caráter vintage e a intenção e habilidade das pessoas que supervisionaram a produção.
 Da mesma forma, selecionar um vinho exige que se considere muito mais do que a posição social das uvas. Qual é a ocasião? O que estamos comendo? Qual é o 
clima e o ambiente?
 Vinhos diferentes se encaixam em ocasiões diferentes. Se você estiver compartilhando uma pizza, um bom Lambrusco seco será uma escolha melhor do que um 
bom Bordeaux, mesmo que o Bordeaux seja feito de cabernet sauvignon e merlot. Quem pode dizer o nome das uvas em Lambrusco? (Só para constar, lambrusco sorbara, 
lambrusco grasparossa e lambrusco salamino são três de muitas possibilidades).
 Ah, mas as uvas Bordeaux têm a capacidade de fazer um vinho profundo, dirão alguns, que pode envelhecer e evoluir durante anos. Lambrusco pode fazer isso?
 Não sei se alguém já tentou fazer um Lambrusco contemplativo, mas não importa. A questão é que o Lambrusco e muitos vinhos como ele realçam certas ocasiões 
de maneiras que o cabernet sauvignon, não importa o quão exaltado, não o fará.
 Garrafas do dia-a-dia como essas vão enfeitar a maioria das mesas com muito mais frequência do que vinhos que dão a “uvas nobres” seu status... Leia a reportagem 
completa em: https://www.nytimes.com/2020/11/19/dining/drinks/wine-grapes.html

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
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ENOGASTRO SICÍLIA E MALTA - VIAGEM E EXPERIÊNCIA CULTURAL E ENOGASTRONÔMICA - SAÍDA 
GARANTIDA

 2021 vem com muitas surpresas!!! Vinhos e Gastronomia da SICÍLIA E MALTA. A Sicília é a maior ilha do 
Mediterrâneo, separada da Itália apenas pelo Estreito de Messina, e possui uma forte tradição com os vinhos 
que começaram a ser produzidos na região ainda no século VIII A.C, quando chegaram os primeiros gregos 
com a intenção de construir colônias.
 A Sicília é, depois do Veneto, a maior região produtora de vinhos do país. Em pouco mais de duas 
décadas a enologia sicíliana saiu uma realidade pouco mais evoluída do que a da era greco-romana.
 A ilha foi palco de diversas culturas. Povos muito diferentes ocuparam a Sicília: fenícios, gregos, 
cartagineses, vândalos, árabes, normandos e espanhóis.
 Não à toa, seus monumentos históricos quase intactos e que são um passeio à parte, como Vale dos 
Templos de Agrigento, um imenso sítio arqueológico com vestígios de muitos templos, entre eles o do Zeus 
Olímpico ou o da Concórdia o melhor preservado de todos eles. Conhecer Montreale com sua bela Catedral 
de arquitetura normanda e seus mosaicos de ouro, os castelos da época das Cruzadas e as capelas de Palermo, além do próprio Etna.
 Taormina é imbatível em termos de vistas panorâmicas na Sicília. Na ponta do penhasco está este o antigo teatro grego, que reina absoluto na região. 
Não bastasse ser uma estrutura incrível, com mais de 2 mil anos, o Teatro Antico de Taormina ainda tem uma das vistas mais estonteantes de toda Itália. Do 
alto de sua arquibancada, os espectadores tem o prazer de assistir a beleza do Mar Mediterrâneo bem aos seus pés, juntamente com Etna, o mais alto e mais 
ativo vulcão da Europa, que emoldura a paisagem de forma perfeita.

 Há também Siracusa, uma das grandes urbes da Magna Grécia, por onde caminhavam Platão e Arquimedes (que 
aliás, nasceu em Siracusa).
 A ilha é abençoada com o clássico clima quente e seco do Mediterrâneo, com dias ensolarados e baixo índice 
pluviométrico, proporcionando condições ideais para o cultivo de videiras. Além das uvas e do vinho, a região exporta 
cereais, azeitonas e frutas cítricas, base de sua economia durante séculos. A Sicília é uma ilha vulcânica, com ventos 
fortes, solo francamente mineral com muitas vinhas prefiloxéricas (ainda em pé franco). Uma experiência imperdível, 
adicionando novos sabores e saberes a cada um dos participantes do roteiro. 
  Malta está rapidamente se tornando uma das regiões vinícolas emergentes mais promissoras da Europa. 
Enquanto produtores tradicionais de vinho da ilha remontam a mais de 2.000 anos, os últimos anos viram um verdadeiro 
boom em termos de qualidade, graças ao clima mediterrânico, solos ricos e o trabalho de vinícolas locais. 
  Os vinhos de estilo moderno de Malta não são apenas agradáveis   de beber, mas também carregam uma 
enorme curiosidade. Em primeiro lugar, eles mal estão disponíveis porque Malta é o menor país produtor de vinho 
independente do mundo; o arquipélago maltês forma uma gota do oceano global do vinho. O que é surpreendente em 

Malta é que, para o pequeno tamanho da ilha, há uma enorme seleção de vinhos brancos, tintos e rosés
 Segundo, porque as variedades de uvas autóctones de Malta e Gozo têm muito fator de destaque, graças à sua individualidade. Tanto a Girgentina (para 
produção de vinho branco) quanto a Gellewza (uma variedade de casca tinta para tintos e rosés) são cultivares de uvas costeiras resistentes à filoxera. As videiras 
têm idade indeterminada, provavelmente com cerca de 50 anos, e ainda são frequentemente cultivadas a seco e cultivadas no método tradicional de vaso.

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

FIXIN, A PEDRA PRECIOSA DA BORGONHA
 Entre Marsannay e Gevrey-Chambertin, Fixin abriga vilarejos e grandes crus cujo solo rochoso ainda é discreto em face da reputação dos municípios 
vizinhos. Seria uma pena ficar deslumbrado com a rota dos grands crus a ponto de esquecer de parar em Fixin. Porque também existem grandes terroirs da 
Côte de Nuits. A paisagem vitivinícola de Fixin ilustra os principais traços característicos da Côte de Nuits: uma encosta voltada de leste a sudeste, intensamente 
fraturada, conectando a planície de Saône de leste a oeste com planaltos de calcário cobertos por bosques ou gramados. 
 O relevo é cortado por vales: aqui, os combos de Laveau, Fixin e Brochon. A vinha também desfruta do clima fresco da região, perturbado por influências 
continentais ou meridionais impulsionadas pelo eixo Rhône-Saône. Por fim, o subsolo é constituído por calcários e margas do Jurássico na encosta e por 
sedimentos mais ricos em argila e seixos no sopé da encosta.
 No entanto, há uma especificidade entre Couchey e Gevrey-Chambertin que é encontrada em Fixin. “O calcário com entroques domina largamente 
a encosta, em particular na sua parte superior, o que é bastante raro nas aldeias da Côte, onde as fácies calcárias são geralmente mais variadas, explica a 
geóloga Françoise Vannier, co-autora com Emmanuel Chevigny de ‘’ um estudo de terroir na área de denominação (Adama).
 Além disso, este setor distingue-se pela presença de margas e argilas micáceas e quartzosas que afloram na parte baixa da encosta da vinha. Finalmente, 
o sopé da colina é muito rico em seixos (espalhamento pedregoso de cones aluviais), o que confere a este setor um potencial vitivinícola particularmente 
qualitativo para um declive inferior. Assim, podemos afirmar que as encostas do Fixin estão entre as mais interessantes de todo a região. “... Leia mais em: 
https://www.larvf.com/fixin-la-pierre-precieuse,4646493.asp (Fonte – Revue du Vin de France – Sophie de Salettes – 12/03/2020)

VOCÊ AINDA PODE ENCONTRAR UM VINHO BORGONHA DELICIOSO E NÃO MUITO CARO
 Aldeias simples, Premiers e Grands Crus, como Clos de Vougeot aqui ... A Borgonha ainda guarda muitos tesouros, alguns dos quais a preços baixos. 
Para os amantes do vinho que estão desesperados para não poder mais comprar bons vinhos da Borgonha, os vinhos comerciais são uma ótima alternativa. 
Desenvolvidos por casas com know-how secular ou por vinicultores talentosos, dão acesso aos mais belos terroirs da Borgonha.
 Mais do que em qualquer outra região francesa, a Borgonha sempre foi um vinhedo onde o comércio desempenhou um papel predominante na 
comercialização de vinhos. Os 300 comerciantes de vinho identificados até agora possuem cerca de 15% dos vinhedos da Borgonha, todas as denominações 
combinadas, e hoje vendem cerca de 60% das garrafas produzidas pela Borgonha.
 Eles desempenharam um papel importante no desenvolvimento da vinha da Borgonha e na distribuição de seus vinhos. Na verdade, eles desempenharam 
um papel determinante no estabelecimento da reputação excepcional que hoje é a da Borgonha no mundo. Até o final da década de 1970, a grande maioria 
dos vinhos da Borgonha disponíveis na França e para exportação vinha das casas comerciais de Beaune e Nuits-Saint-Georges. A qualidade era frequentemente 
díspar, e alguns comerciantes foram tristemente ilustrados em casos de fraude.
 A profissão recuperou as cartas de nobreza a partir da década de 1990, período de renovação na Borgonha, que também coincidiu com o surgimento 
de ambiciosos neomercadores especializados em vinhos mais sofisticados. A sua chegada ao lado das casas tradicionais explica-se em parte pela subida dos 
preços das terras, o que torna a compra de uvas e mostos mais atractiva.
 Desde então, apareceu outra categoria de comerciantes, a dos viticultores que complementam a sua gama de vinhos da quinta com a compra de uvas. 
Também aqui, bloqueados na sua expansão pela dificuldade de aquisição da vinha, encontraram no comércio uma forma de diversificar.
 Para esta degustação, optamos por nos concentrar apenas nos vinhos dos setores Côte de Beaune e Côte de Nuits na safra disponível hoje, 2017. Como 
muitas casas também possuem vinhedos, e para avaliar a qualidade dos vinhos da sua atividade comercial exclusiva, excluímos os vinhos de vinhas pertencentes 
a estes comerciantes. Os vinhos aqui distinguidos, portanto, vêm apenas de compras de uvas, mostos ou, às vezes, vinhos acabados.
Condições de degustação: Mais de 300 vinhos da safra de 2017 foram degustados às cegas no BIVB em Beaune, em fevereiro de 2019, por Jean-Emmanuel 
Simond. Vários comerciantes importantes, incluindo a casa Bouchard Père & fils, não apresentaram seus vinhos. Só os vinhos da casa de Pacalet não foram 

VINHO E CULTURA
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provados às cegas... Leia mais em: https://www.larvf.com/on-peut-encore-trouver-des-bourgognes-delicieux-et-pas-trop-chers,4648195.asp (Fonte 
– Revue du Vin de France – Jean-Emmanuel Simond – 12/08/2020).

PROWINE SÃO PAULO MANTIDA PARA 2021
 Apesar do cancelamento da ProWein Alemanha de 2021, a ProWine São Paulo está mantida para os dias 5, 6 e 7 de outubro de 2021. 
 “Com o surgimento da segunda onda na Europa, foi necessário cancelar a ProWein Alemanha. Foi uma decisão difícil, mas que leva em consideração o 
bem estar físico e financeiro de nossos  expositores e visitantes. Mas a indústria de vinho continuará se encontrando nos outros eventos da ProWine World. A 
ProWine em São Paulo, a principal feira profissional da América Latina, está confirmada para 5 a 7 de Outubro de 2021, terá muita novidade e estará pronta 
pra receber de braços abertos os principais players nacionais e internacionais para finalmente se enocontrarem pessoalmente.” Destaca Rico Azeredo, diretor 
da ProWine São Paulo.
 Outros eventos confirmados para 2021 são a ProWine Shanghai e a ProWine Hong Kong. Para 2022 a ProWein Alemanha já anunciou que ocorrerá em 
Düsseldorf entre os dias 27 e 29 de março... Leia mais em: https://revistaadega.uol.com.br/artigo/prowine-sao-paulo-mantida-2021_12694.html 
(Fonte – Revista ADEGA – André de Faria – 05/12/2020).

https://www.larvf.com/on-peut-encore-trouver-des-bourgognes-delicieux-et-pas-trop-chers,4648195.asp
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