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3VINOTÍCIASAGENDA:
DEGUSTAÇÕES E EVENTOS

RIO DE JANEIRO

ABS-RIO-FLAMENGO
OS VINHOS DE ALTURA DE SALTA  

12/05/2018- 19:30

Francisco Brossard apresentará vinhos 
da província de Salta, onde há os 
vinhedos mais altos do mundo.

Valor Individual: R$198,00
Inscrição: (21)2285-0497

ABS-RIO-FLAMENGO
CURSO DE VINHOS BRASILEIROS

17 E 24/04/2018- 19:30

Ao longo de sua história, a ABS 
acompanhou a verdadeira revolução, 
em termos de qualidade, pela qual 
passou o vinho produzido no Brasil. Essa 
melhoria se deu com a implantação de 
tecnologias de ponta, reconversão dos 
vinhedos, implantação de escolas de 
enologia, experimentação de castas 
adequadas a cada local, delimitação 
de áreas específicas (Indicações 
Geográficas e Denominações de 
Origem) e muito mais.
O curso foi preparado por Roberto 
Rodrigues que irá apresentar de uma 
forma didática e será ilustrado pela 
degustação de vinhos que se encontram 
entre os melhores aqui produzidos.
 
Valor Individual: R$171,00 (sócio) e 
R$223,00 (não sócio).
Inscrição: (21)2421-9640 / abs@abs-
rio.com.br

SÃO PAULO

SBAV-SP
WINES4U PROMOVE DEGUSTAÇÃO 
DE VINHOS DO VELHO E NOVO 
MUNDO

25/04/2018- 20:00

A ideia é apresentar vinhos 
orgânicos, biodinâmicos ou naturais; 
representativos de seus terroirs. Serão 
provados 6 rótulos de diferentes 
produtores de 5 países (África do Sul, 
Austrália, Alemanha, Itália e França). 
A degustação contará com Andrew 
Crawford e Livia Martinez Mikhail, 
especialistas da WINES4U

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

ABS-RIO-FLAMENGO
DOURO X ALENTEJO   

19/04/2018- 19:30

Duas das principais regiões vinícolas 
de Portugal têm defensores fanáticos 
de seus vinhos, chegando a discussões 
sem fim sobre quais seriam os melhores 
produtos: Douro ou Alentejo. Para 
acirrar ainda mais essa discussão, 
Ricardo Farias selecionou três vinhos 
de cada região, ilustrando-as de forma 
brilhante. Imperdível!

Valor Individual: R$387,00 (sócio) e 
R$503,00 (não sócio)
Inscrição: (21)2285-0497, (21)2265-
2157 e abs@abs-rio.com.br

ABS-SP
MASTROBERARDINO E OS VINHOS 
DA CAMPANIA

18/04/2018- 20:00

- A reputação dos vinhos da Campania, 
sobretudo dos produzidos nos áreas 
em torno do Vesúvio, principal 
referência regional, é reconhecida 
desde os tempos dos romanos. É de 
lá que vem o onipresente e versátil 
Lacryma Christi, que pode ser 
produzido como tinto, branco, rosé, 
ou ainda como vinho de sobremesa e 
mesmo em versão fortificada. Entre os 
brancos, muito populares pelo clima 
e pela proximidade do mar, merecem 
destaque os exemplares feitos com a 
uva Falanghina e aqueles provenientes 
de duas das mais famosas DOCGs da 
Itália, dedicadas a duas das castas 
mais conhecidas da “bota”: Fiano di 
Avellino e Greco di Tufo, cada qual 
com seu estilo particular. No caso 
dos tintos, basta citar a Aglianico, 
casta capaz de produzir vinhos de 
enorme longevidade e, nos melhores 
exemplares, de qualidade comparável 
à dos mais populares tintos de regiões 
como Toscana e Piemonte, por preço 
em geral bem mais acessível. Os 
mais reputados entre esses tintos 
trazem a DOCG Taurasi no rótulo. Na 
próxima quarta-feira, dia 18, teremos 
oportunidade de degustar uma 
boa seleção de vinhos do produtor 
Mastroberardino, representado no 
Brasil por nossa parceira Mistral, que é 
praticamente sinônimo da Campania. A 
apresentação dessa tradicional região 

ABS-RIO-FLAMENGO
SICÍLIA X SARDENHA   

26/04/2018- 19:30

A Sicília e a Sardenha, quase do mesmo 
tamanho, são as duas maiores ilhas 
do Mediterrâneo. Por ambas passaram 
muitos povos e cedo começaram suas 
longas histórias vinícolas. A Sicília, de 
todas as regiões italianas, foi a que 
mais mudou nas últimas décadas, e a 

produtora e a degustação de alguns de 
seus vinhos mais representativos serão 
conduzidas por nosso colega Junior 
Medeiros, já bastante conhecido de 
todos os frequentadores da ABS-SP. 

Valor Individual: R$90,00 
(associados), R$70,00 (alunos 
associados)e R$180 (não associados)
Inscrição: (11)3814-7853| abs-sp@
abs-sp.com.br

Sardenha, com produção bem menor, 
também é uma estrela em ascensão.

Valor Individual: R$253,00 (sócio) e 
R$329,00 (não sócio)
Inscrição: (21)2285-0497, (21)2265-
2157 e abs@abs-rio.com.br
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VINHOS DA ARGENTINA
22/05/2018 - 20:00

A Argentina é uma das regiões com maior importância na vinicultura atual, o que fez com que se tornasse o 5º maior produtor de vinhos do mundo, além 
de ser uma região vinícola com grande destaque e prestígio em toda a América do Sul. O país possui cerca de 210 mil hectares de vinhedos plantados, além 
de exportar 25% de toda a sua produção anual para o Velho Mundo.  Uma degustação orientada por Márcio Oliveira, Editor do VINOTICIAS, para provar 
os vinhos das várias regiões que compõem o país.
** Após a degustação os interessados poderão adquirir os vinhos selecionados com 20% desconto dentro da mesma semana. 

Valor Individual e informações: (31) 3282-1588 com Yasmina, (31) 99122-6170 com Norah ou (31) 99112-7512 com Pollyana.

VAGAS LIMITADAS A 10 PARTICIPANTES.

BELO HORIZONTE

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

CABERNET FRANC LOT #42 2012 – GARAGE WINE CO. MAIPO VALLEY - CHILE
  

 A Garage Wine Co., que faz parte do Movi (Movimiento de Viñateros Independientes), foi fundada em 2001 por Derek Mossman, 
Alvaro Peña e Pilar Miranda, na garagem da casa da família Mossman, com a filosofia de produzir vinhos de alta qualidade em 
pequena escala. O nome foi inspirado nos “garage wines” nascidos das pequenas produções com poucos recursos em Saint-Émilion, 
na França. A vinícola produz sempre menos de 50 barricas por safra, com as uvas Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc, do Vale 
do Maipo, e Carignan e Grenache, do Maule. O vinho “cult” dessa vinícola é o Carignan de vinhas muito velhas, não irrigadas, de 
Cauquenes, no Maule, de produção limitadíssima. O Vigno (Vignadores de Carignan), também produzido no Maule, é um rótulo 
que enaltece essa uva. Este vinho é proveniente de vinhedos próximos a San Juan de Pirque, no Vale do Maipo, com vinhas de cerca 
de 25 anos de idade. Os vinhedos são cultivados pelos métodos tradicionais. A fermentação ocorreu naturalmente em tanques 
abertos. O rebaixamento do chapéu foi feito à mão e a prensagem foi totalmente manual. O vinho estagiou em barricas neutras de 
três ou mais anos de uso, durante dois invernos.

Notas de Degustação: Cor rubi de boa intensidade, com leve nota de evolução. Aromas de frutas escuras (cereja) com boa 
intensidade, toques florais. Paladar com taninos macios, bem integrados com a madeira, repete muito bem no paladar os aromas, 
vivo e com boa persistência. De corpo médio (para mais), com longo e prazeroso final de boca.

Guarda: o vinho já está no seu ponto ideal de consumo e por mais um ano pelo menos.

Reconhecimentos Internacionais: 92 pontos – James Suckling – Wine Spectator.

Notas de Harmonização: Ideal com pratos de carne vermelha, massas com molhos fortes (funghi sechi, trufas), carnes (caças, cordeiro, cortes mais duros de 
carne de boi) ensopadas e bem condimentadas, carnes de caça de todos tipos (coelho, vitela, cordeiro, etc.), queijos médio a curados.

Temperatura de Serviço: 16 a 18ºC.

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

VINHO DA SEMANA
POR MÁRCIO OLIVEIRA

http://www.premiumwines.com.br
http://
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POLKURA GSM+T 2012 – MARCHIGUE / COLCHAGUA VALLEY – CHILE
  
 Os enólogos e colegas Sven Bruchfeld e Gonzalo Muñoz iniciaram em 2002 o projeto de fazer um vinho excepcional 
com a uva Syrah, criando a Polkura (pedra amarela, na língua mapuche, fazendo referência à grande quantidade de 
granito amarelo presente nos solos argilosos da região). Conhecendo a fundo os vinhedos chilenos, escolheram a região 
de Marchigüe, no extremo ocidental do Vale de Colchagua, como ideal, por possuir maior altitude, clima mais fresco e 
solos pobres em encosta, conjunto que oferece condições ideais de maturação das uvas. Os vinhos têm concentração, 
mineralidade, elegância, estrutura e frutuosidade. A vinícola é membro do MOVI – Movimento de Viñateros Independientes. 
A sigla GSM nos remete imediatamente aos vinhos do Rhône, juntando Grenache, Syrah e Mourvedre, mas o que quer 
dizer o T? Ora, o acréscimo da Tempranillo ao corte típico francês, que é muito comum em várias partes do mundo, como 
a Austrália.

Notas de Degustação: Cor rubi de boa intensidade. Aromas de frutas escuras maduras, notas de especiarias como o 
cravo e anis estrelado, com uma fina fragrância de alcaçuz. Na boca mostra taninos macios mas presentes, com boa 
complexidade, bom equilíbrio e corpo médio, que permanece na boca por muito tempo.

Guarda: o vinho já pode ser bebido e a guarda recomenda é por 7 anos após a safra.

Notas de Harmonização: Ideal com pratos como risoto de cogumelos, carne de vaca braseada, cordeiro grelhado, 
carnes (caças, cordeiro, cortes mais duros de carne de boi) ensopadas e bem condimentadas, carnes de caça de todos 
tipos (coelho, vitela, cordeiro, etc.), queijos médio a curados.

Temperatura de Serviço: 16 a 18ºC.

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

http://www.premiumwines.com.br
http://
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 Costumo apreciar a vida do vinho, e como ele conecta você com sua própria vida! . Gosto de pensar como o vinho é algo vivo! Eu gosto de pensar como foi 
o desenvolvimento do vinhedo durante o ano, como as uvas cresceram, maturaram, se choveu, se o sol brilhou!. Gosto de pensar nas pessoas que selecionaram 
e colheram as uvas. Se esse é um vinho velho. Gosto de pensar em quantos vinhos morreram nas garrafas!. Penso em como ele pode evoluir, como posso abrir 
uma garrafa hoje e ela ser completamente diferente do mesmo vinho aberto em outro dia, pois ele está vivo!. E ele está constantemente evoluindo, ganhando 
complexidade e deve ser bebido na hora certa. É assim que penso no seu (vinho de) 61!. Então, se ele não for bebido, começa inevitavelmente a declinar. E 
como este aqui está tão bom! – Diálogo de Maya com Miles no Filme Sideways.
 Foi mais ou menos desta forma que começou a minha conversa com o simpático Paulo Nunes, enólogo da casa da Passarela, em recente visita a BH, uma 
vez que seus vinhos são importados pela PREM1UM WINES. 
Paulo Nunes foi eleito o enólogo do ano de 2017 pela revista Vinhos Grandes Escolhas, editada por Luís Ramos Lopes, uma referência em se tratando da 
Terrinha, pois esteve por quase 30 anos à frente da revista de Vinhos.

 No comando da Casa da Passarella desde 2008, Paulo Nunes demonstra habilidades tanto em recuperar tradições 
antigas, revigorando vinhas velhas e métodos antigos de extração, como conduzir pesquisas acadêmicas de ponta com castas 
essencialmente portuguesas. Esta visão abrangente e inquieta se mostra em seus elegantes vinhos.
 A vinícola que tem se destacado no Dão por seus vinhos e vem acumulado vários prêmios. Recentemente, o Villa Oliveira 
Touriga Nacional 2011 foi eleito o Melhor Vinho de Portugal de 2017, entre 1.300 rótulos avaliados, no Concurso de Vinhos 
de Portugal, evento bastante respeitado coordenado pela Wines of Portugal.
 A Casa da Passarella produz três linhas: Somontes, com vinhos para o dia a dia; Casa da Passarella, que reúne vinhos 
com uma dimensão extra, dada pela escolha das mesclas, vinhas velhas e métodos tradicionais de produção revisitados; 
e Villa Oliveira, com os vinhos de exceção da vinícola. Todos os detalhes, como tipos de garrafas e rótulos modernos, são 
cuidadosamente escolhidos e de extremo bom gosto.
 Tive oportunidade de perguntar sobre a questão de vinhos modernos que são criados à moda antiga, que se beneficiam do 
saber de antigos vinhateiros e de vinhas velhas com grande mistura de castas, enquanto degustávamos verdadeiros tesouros. 
De como seus vinhos carregam as impressões dos solos, do clima, do fato das videiras serem centenárias, para criar uma rara 
qualidade e identidade!
 Durante a ditadura de Salazar, enquanto o Alentejo foi imaginado como grande celeiro nacional, coube ao Dão a tarefa de 
produzir vinho em quantidade. No Alentejo, muitas vinhas foram arrancadas e ficaram apenas as dos terrenos mais pobres. 
Com a queda desse regime, houve uma redescoberta do Alentejo. Chegaram não só mais dinheiro, como novas ideias e estilos 
de vinificação. As uvas estrangeiras entram por aí. Dois exemplos são significativos: a Syrah, que chegou há uns 20 anos e se 

adaptou muito bem e a casta Alicante Bouschet, de origem francesa que veio há mais de meio século e já virou praticamente portuguesa (aliás, praticamente 
já não se planta mais na França). 
 O Alentejo viveu uma verdadeira revolução na produção de vinhos, enquanto o resultado de tanta quantidade sendo produzida no Dão acabou criando 
a perda de qualidade e identidade. O “renascimento” do Dão está em curso há uns 20 anos, e entre os produtores que avançam a grande velocidade e os que 
se arriscam a ficar pelo caminho há um grande volume de opções para quem gosta de vinhos fiéis à natureza da região.
 Os vinhos produzidos no Dão são gastronômicos, com excepcional acidez, trazendo aromas complexos e delicados. Esse caráter de complexidade, 
elegância, maturidade e equilíbrio, com excelente potencial de amadurecimento, de forma nobre e harmoniosa, cria a combinação perfeita para quem gosta 
de harmonizar vinho e comida, em especial quando falamos de castas autóctones. 
 Paulo Nunes procura valorizar este patrimônio genético que tem em mãos, associado a ao conhecimento acumulado por gerações o antecederam no 

VINHAS CENTENÁRIAS
POR MÁRCIO OLIVEIRA

ARTIGO
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cuidado do vinhedo e no fazer o vinhos na adega. Esta busca pelo conhecimento do passado o levou a se envolver com 4 produtores que tem vinhas centenárias. 
Pensou que podia ajudá-los a desenvolver novos manejos e metodologias de produção de vinho, mas acabou chegando à conclusão que mais aprende com 
eles, que contam com a sabedoria empírica que seus antepassados lhes transmitiram. Com isto, Paulo Nunes procura interpretar a vinha e os vinhos, quase 
num trabalho de arqueologia, tirando também natural proveito das técnicas, equipamentos e conhecimento atuais. 
 Nos cerca de cem hectares da Casa da Passarella a vinha ocupa pouco menos de metade da área total. As vinhas velhas correspondem a 4,4 hectares, 
às quais se juntam agora as quatro parcelas centenárias exteriores à propriedade, citadas acima. Elas só foram alugadas com o compromisso de continuarem 
a serem trabalhadas como sempre foram, e apenas com a supervisão técnica do Paulo Nunes.
 São parcelas plantadas na parte mais baixa da aldeia e onde as velhas videiras frequentemente convivem com afloramentos graníticos, onde predomina 
a Baga, casta típica no “velho” Dão, e grande parte das castas ainda são de pé franco, sendo que algumas devem ter mesmo bem mais de cem anos. 
 Destas quatro parcelas nascem vinhos de rara beleza, como O Fugitivo criado a partir de uma ampla gama de castas genuinamente portuguesas, o Villa 
Oliveira - branco e tinto, à base de Encruzado e Touriga Nacional, respectivamente. Temos também o Casa da Passarella O Oenólogo - branco e tinto, feitos 
com a grande variedade de castas antigas da região.
 Na relação de rótulos da Casa da Passarella são ainda engarrafados o Abanico Reserva com um corte de 50% de Touriga nacional, 25% de Alfrocheiro 
e 25% de Jaen, o A Descoberta Colheita com Touriga Nacional, Tinta Roriz, Alfrocheiro e Jaen, o lote característico do Dão. Um excelente Enxertia, um varietal 
com a casta que melhor se adapta à colheita de cada ano. Provamos o 2013, feito 100% com a uva Jaen.
 Para quem quer um vinho para o dia-a-dia, a Casa da Passarella produz a linha Somontes, que mesmo assim só saem para o mercado depois de um 
estágio mínimo de dois anos em garrafa em ambiente sem luz e à temperatura constante de 16/17º.
 Perguntei ainda ao Paulo Nunes, com que idade se diz que uma vinha é velha em Portugal? O assunto não tem uma regulamentação oficial, mas está 
pela ordem dos 40 anos. Assim como Maya e Miles fico pensando nas vinhas centenárias e neste “estado de arte” de fazer vinhos que além de rara qualidade 
e identidade refletem com tanta complexidade a passagem do tempo! Saúde!!!
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 OS ARTIGOS A SEGUIR SÃO REPRODUÇÕES DAS MATÉRIAS E ARQUIVOS VEICULADOS NOS PRINCIPAIS JORNAIS BRASILEIROS, QUE TRATAM DO TEMA, SENDO 
CITADOS SEM NENHUM VALOR DE JUÍZO, CORREÇÕES, INSERÇÕES OU CENSURA, PROCURANDO DIVULGAR A CULTURA DO VINHO ENTRE AS PESSOAS QUE RECEBEM O 
VINOTÍCIAS

“EDUARDO CHADWICK É O “MAN OF 
THE YEAR”- POR JORGE LUCKI

VALOR ECONÔMICO - 13/04/2018

 É uma honra e grande reconhecimento ser escolhido “Man of the Year” pela 
revista inglesa “Decanter”, a mais importante publicação do setor. A deferência, 
concedida desde 1984, não leva em conta eventuais sucessos individuais, mas 
uma sólida e significativa contribuição ao vinho, no campo de atuação ou região 
do agraciado. Estão nessa lista, entre outros, os eminentes enólogos Emile Peynaud 
e Giacomo Tachis; os autores e críticos ingleses Jancis Robinson, Hugh Johnson 
e Michael Broadbent; o mestre das taças de cristal Georg Riedel; assim como os 
produtores Antinori e Gaja, pelo fizeram pela Toscana e Piemonte, respectivamente, 
Miguel Torres, pela Espanha, Marcel Guigal, pelo Rhône e Aubert de Villaine, pela 
Borgonha.
 Depois de ter premiado, em 2009, Nicolás Catena por sua decisiva participação 
na mudança do panorama vitivinícola da Argentina e sua projeção internacional, 
neste ano a Decanter reconheceu o trabalho de outro sul-americano, Eduardo 
Chadwick, um dos primeiros produtores chilenos a apostar em qualidade e acreditar 
que o país poderia competir com grandes rótulos mundo afora. O prêmio foi entregue 
na quinta-feira da semana passada, em Londres. Na ocasião, Sarah Kemp, em seu 
último ato como diretora da publicação, após 32 anos, expressou sua felicidade em 
poder passar o bastão participando da escolha e do anúncio oficial do “Man of The 
Year” de 2018, a quem conhece e admira há tempo. Na sequência, John Stimpfig, 
diretor de conteúdo da “Decanter”, repassou detalhes da carreira e da personalidade 
de Chadwick, méritos que contribuíram para sua escolha, entregando-lhe o troféu.
 Chadwick não tinha intenção de entrar no meio vinícola depois de receber o 
diploma de engenharia industrial, em 1981, pela Universidade Católica do Chile. A 
virada aconteceria dois anos mais tarde, quando seu pai conseguiu recomprar a Viña 
Errazuriz, fundada por um de seus ascendentes, Don Maximiano Errázuriz, em 1870, 
e precisava de ajuda para reerguê-la após passar muito tempo abandonada pela 
desapropriação, duas décadas antes, para reforma agrária. O setor vitivinícola do Chile 
estava ainda num momento de transição, recuperando-se das turbulências políticas 
dos anos 70 e 80, época em que o consumo interno de vinhos caiu drasticamente e 
as exportações foram afetadas pela resistência externa à ditadura Pinochet. Mais do 
que investimento, era preciso visão e ambição para sair do lugar comum, virtudes que 
não faltam a Eduardo Chadwick.
 As bases para as mudanças começaram a ser implantadas após viagens à 
Bordeaux e à Borgonha, em 1985, com a renovação das instalações e novos vinhedos, 
e ganharam mais corpo a partir de 1990, com Eduardo, aos 31 anos, assumindo o 

SELEÇÃO DE ARTIGOS

comando. O acaso e a determinação de Chadwick colaboraram para seu sucesso 
daí em diante. O primeiro ocorreu em 1991, quando ele se ofereceu para servir de 
motorista a Robert Mondavi, que queria conhecer os vinhedos chilenos, depois de 
passar férias pescando no sul do país. Mondavi ficara encantado com o “grande terroir 
e ótimo potencial do Chile”, deixando no ar a ideia de montarem um projeto juntos, 
nos moldes do que havia feito com o Baron Philippe de Rothschild, na Califórnia, o 
Opus One, mais de dez anos antes. Embora parecesse algo distante, a proposta foi 
em frente e, em 1995, foram lançados a linha Caliterra, composta de vinhos varietais 
de padrão médio, concebida, em especial, para o mercado americano, e o Seña, 
basicamente o primeiro tinto da categoria “(ultra) premium” no Chile (no mesmo 
caminho viriam Almaviva, em 1996, Santa Rita Casa Real e Clos Apalta).
 Outra aposta de Eduardo Chadwick foi a decisão, em 1992, de transformar em 
vinhedo o campo de polo que o pai tinha na residência da família, em Puente Alto, 
local com condições de solo e clima ideais para a cabernet sauvignon, dali saindo 
outro ícone da vinícola, o Viñedo Chadwick.
 Embora o Seña se valesse do prestígio de Mondavi para atingir diferentes 
mercados externos - na realidade, conseguia melhores resultados nos EUA - o vinho 
começou a ganhar reconhecimento internacional quando Eduardo Chadwick, em 
função da quebra do Grupo Mondavi, comprou a participação do americano e partiu 
sozinho para divulgá-lo. Inspirado na célebre degustação “O Julgamento de Paris”, 
realizada por Steven Spurrier em 1976, em que  vinhos californianos chegaram à 
frente de congêneres franceses, Chadwick se dispôs a encarar o desafio e colocou o 
Seña para duelar contra rótulos famosos da Europa em degustação às cegas.
 A iniciativa audaciosa foi realizada na Alemanha, mercado importante e 
que merecia arriscar. A “Cata de Berlin”, como ficou conhecida, foi realizada em 
janeiro de 2004 e reuniu 40 especialistas europeus, entre jornalistas de expressão 
no setor e compradores profissionais de vinho. Os trabalhos foram comandados pelo 
mesmo (insuspeito e experiente) Steven Spurrier, e o ranking foi, pela ordem, Viñedo 
Chadwick 2000, Seña 2001, Château Lafite 2000, Château Margaux 2001, Seña 
2000, Château Margaux 2000, Château Latour 2000, Viñedo Chadwick 2001, Don 
Maximiano 2001, Château Latour 2001 e Solaia 2000. Eduardo não poderia esperar 
resultado melhor, o que lhe permitiu abrir mercados e chamar a atenção de críticos 
influentes, como Robert Parker, que passou a incluir o Chile em seu boletim bimestral 
“Wine Advocate” – os vinhos chilenos debutaram na edição 171, de junho de 2007.

Leia mais em: http://www.valor.com.br/cultura/5449333/eduardo-chadwick-
e-o-man-year#  * 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/5449333/eduardo-chadwick-e-o-man-year%23
http://www.valor.com.br/cultura/5449333/eduardo-chadwick-e-o-man-year%23
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“DESEMBARQUES ITALIANOS”- POR JORGE CARRARA
PRAZERES DA MESA - VINHOS - 20/03/2018

 As regiões tradicionais da Itália continuam fazendo grandes vinhos, mas a parte sul do país entra definitivamente na produção de bebida de qualidade. Boas amostras 
aportaram por aqui
 Campeã mundial na produção de vinhos (com cerca de 5 bilhões de litros elaborados por ano) e, mais importante ainda, berço de alguns dos ícones vitivinícolas do 
planeta, como os Barolo, os Barbaresco e uns tremendos rubros da Toscana, para mencionar apenas alguns, a Itália e seus vinhos voltaram a ganhar espaço nas últimas 
semanas trazidos à tona pelo lançamento de uma bela série de novidades.
 É precisamente a eles, aos tintos e brancos que aportaram nesses últimos desembarques italianos, que está dedicada esta coluna. A maior parte dos recém-chegados 
é oriunda de regiões emergentes, terras do sul do país, que buscam um lugar ao sol tentando seduzir o consumidor com bons produtos a preços convidativos, como a Sicília 
ou a Puglia, a província que ocupa o salto do País da Bota, de história mais recente no mundo dos vinhos finos. Mas para quem prefere goles de áreas já consagradas, há 
também no painel boas pedidas nascidas no extremo norte, no Vêneto e no Piemonte, berço do trio a seguir.

PIEMONTE
- Antica Casa Ricossa - A empresa faz jus à palavra “antica” (antiga, em italiano) em seu nome. Nasceu no fim do século XIX como uma destilaria. Com o passar do tempo, foi 
se aproximando cada vez mais da origem da matéria-prima de seus produtos: o vinho. A Ricossa tem na atualidade um catálogo que conta, claro, com Barolo e Barbaresco à 
base da grande estrela do lugar, a uva Nebbiolo, mas a adega faz bonito também com outra variedade piemontesa muito interessante: a Barbera, que deu vida a esse tinto.
 Ricossa Barbera d’Asti 2015 – Elaborado sem contato com madeira. Frutas vermelhas, como framboesa e groselha, dominam aroma e sabor, dando forma a um 
paladar redondo, sem arestas, com bom corpo e uma acidez bem presente que lhe dá um perfil gastronômico. Ideal para escoltar uma boa carne assada (avaliação: 89 
pontos em 100, R$ 79). À venda na Grand Cru; grandcru.com.br

VENETO
- Campagnola - Outra vinícola com mais de um século de existência, comandada pela quinta geração da família fundadora. Os Campagnola têm vinhedos próprios em 
importantes cantos vênetos, como no Lago de Garda ou a Valpolicella, mas vinificam também uvas de mais de 50 viticultores associados. Na primeira leva da casa, aportaram 
um par de Amarone, grandes rubros da região, mas os destaques ficaram nos primeiros degraus do portfólio, com um Soave, branco típico daquelas bandas e um tinto da 
Valpolicella.
 Campagnola Soave Classico 2016 – Corte de uvas Garganega (70%) e Trebbiano. Tem aroma atraente que mescla frutas cítricas com toques de abacaxi verde. A 
fruta aparece também dominando o sabor e preenchendo um paladar vivaz e untuoso, com final agradável (88/100, R$ 75,40).
 Giuseppe Campagnola Valpolicella Classico Le Bine 2015 – Entram em sua fórmula três variedades: Corvina e Corvinone (70%) e Rondinella. Cerca de 15% das 
uvas são desidratadas lentamente por 60 dias e adicionadas ao vinho para uma segunda fermentação com o objetivo de dar à bebida mais cor e complexidade. Estagiou 
durante dez meses em tonéis de carvalho. Concentrado, com bom corpo, combina frutas frescas, toques de geleia e tons balsâmicos no nariz e na boca. Denso e macio, tem 
final prolongado, no qual aparecem frutas e especiarias (90/100, R$ 118,79). Ambos na Mistral; mistral.com.br

PUGLIA
- Colle Petrito - Depois de dois empreendimentos seculares, uma vinícola jovem. A Colle Petrito foi fundada no ano 2000 por três amigos que quiseram unir suas produções 
de vinho para levá-las à escala comercial. A vinícola tem sua base na Murgia, um planalto no norte da província, vizinho à cidade de Bari. A primeira bateria da casa a 
aportar no Brasil (e que inaugura a ala italiana de uma importadora) está composta de goles de uvas clássicas do lugar, como a Nero de Troia e a Aglianico. Dois tintos dessas 
variedades, brilharam de forma peculiar.
 Colle Petrito Nero di Troia 2016 – Vinificado em tanques de inox. Mostra aroma atraente, rico em frutas vermelhas e ameixas maduras, temperadas por pinceladas 
de especiarias. Equilibrado e igualmente frutado em boca, tem acidez no ponto, corpo médio, textura sedosa e bom final (89/100, R$ 69).
 Colle Petrito Aglianico 2013 – Teve estágio em barricas de carvalho. Cerejas e suaves toques balsâmicos, de cânfora e canela, marcam esse rubro encorpado e de 
perfil pouco habitual, um tanto exótico, mas complexo e bem-feito. Persistente, está embrulhado em taninos finos, que lhe conferem boa textura (91/100, R$ 103,90). Adega 
Alentejana; alentejana.com.br

- Terra Rossa - A Terra Rossa é marca própria de outra importadora paulistana. A estreia dos novos rótulos está composta por um sexteto de tintos e brancos elaborados pela 
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Vinosia, uma empresa que teve sua origem na Campania e ampliou a área de produção incorporando em seu repertório a vizinha Puglia. Menção para dois vinhos da linha 
básica que chamaram especialmente atenção.
 A. Mare Bianco di Puglia 2016 – Duas cepas entram na fórmula desse branco: Malvasia (60%) e Chardonnay. Pêssego e peras maduras se fundem em um paladar 
de boa densidade sustentado por uma bela acidez, que brinda a esse vinho prazeroso bom nervo e vivacidade. Tiro e queda para peixes e frutos do mar grelhados (88/100, 
R$ 69).
 A. Mare Primitivo di Puglia 2016 – Um Primitivo (uva tinta de destaque da Puglia), de corpo médio, longe do estilo pesadão habitual em rubros da variedade. 
Ameixas pretas maduras, frutas confeitadas e geleias marcam o sabor. Equilibrado no álcool e redondo em boca, ele é uma boa pedida para escoltar pratos de carne ou 
massas com molhos mais vigorosos (89/100, R$ 69). World Wine; worldwine.com.br

SICÍLIA
- Cantine Birgi - A Birgi está sediada em Marsala, na província de Trapani, no extremo noroeste da maior ilha do Mediterrâneo. Tem mais de 50 anos de existência, cerca de 
1.000 viticultores associados e processa por ano em torno de 30 milhões de quilos de uvas cultivadas por eles. Os vinhos da cantina (parte também do novo departamento 
italiano da Adega Alentejana) são outra amostra clara de que as cooperativas, às vezes subvalorizadas, são com frequência fonte de vinhos finos muito palatáveis que podem 
ser vendidos a preços idem. Como estes três.
 Trinacria Rosso 2016 – Um blend de cepas nativas não declarado pela vinícola. Seja qual for sua identidade, desde o seu (injusto) anonimato, as uvas deram a esse 
tinto uma personalidade de deliciosa simplicidade. Leve, tem boa acidez e está marcado por frutas vermelhas e tons terrosos. Um vinho macio e saboroso, que se bebe fácil 
(87/100, R$ 39).
Tria Insolia 2016 – A Insolia é uma das importantes variedades brancas sicilianas. Aqui, modelou um vinho untuoso marcado por frutas brancas e temperado com tons 
tostado-minerais que dão complexidade a seu sabor, longo e atraente (89/100, R$ 54).
 Tria Nero d’Avola 2016 – 100% Nero d’Avola, grande estrela rubra da ilha. Fruta (cereja) junto a pinceladas terrosas e de certo viés mineral e de torrefação se 
mesclam no aroma e no sabor desse tinto de bom corpo; prazeroso do início ao fim (89/100, R$ 54); alentejana.com.br

Leia o artigo completo em:   http://prazeresdamesa.uol.com.br/colunas/desembarques-italianos/  
Jorge Carrara – grande conhecedor de vinhos, escreve na revista Prazeres da Mesa.

http://prazeresdamesa.uol.com.br/colunas/desembarques-italianos/
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“MADAME CLICQUOT, A PRIMEIRA DAMA DO 
CHAMPANHE”- POR SUZANNA BARELLI

REVISTA MENU - VINHOS - 07/03/2018

 Jovem e viúva, Barbe-Nicole Clicquot Ponsardin fez história ao revolucionar o 
mercado de espumantes franceses em pleno século 19.
A imagem de Barbe-Nicole Clicquot Ponsardin, estampada nas tampas que fecham 
as garrafas de champanhe, é clássica no mundo do vinho. É um reconhecimento 
do trabalho de Barbe-Nicole, que ficou viúva aos 27, e trouxe muitas revoluções na 
maneira de elaborar e vender os espumantes franceses, isso no início do século 19.
 A mais conhecida de suas invenções é a mesa de remuage, uma das técnicas 
que revolucionou a maneira de elaborar este espumante e é utilizada até hoje. Barbe-
Nicole criou uma mesa, hoje chamada de pupitre, que permite que, como movimentos 
circulares na garrafa, os sedimentos da segunda fermentação desçam para o topo da 
garrafa inclinada e sejam retirados. Isso foi em 1816 e tornou os champanhes mais 
claros, sem sedimentos.
 Mas seis anos antes, em 1810, ela já tinha feito o primeiro champanhe vintage 
(elaborado com uvas de uma única safra) registrado na região. Dois anos depois, 
em 1818, ela criou o primeiro champanhe rosado, ao misturar vinhos tintos da 
propriedade na bebida.
 Do lado comercial, é conhecida a história da venda de seu champanhe para a 
Rússia, inclusive durante as guerras Napoleônicas. O rótulo laranja é, inclusive, uma 
homenagem ao czar, já que esta era a sua cor oficial. Há um livro bem interessante 
que conta a sua história e traz o início da saga deste que é um dos champanhes 
mais vendidos no mundo (é líder de mercado no Brasil, por exemplo). Escrito por Tila 
J.Mazzeo, o livro A Viúva Clicquot, lançado pela editora Rocco.
 Leia mais em: https://www.revistamenu.com.br/2018/03/07/madame-
clicquot-a-primeira-dama-do-champanhe/

“A ACIDEZ DOS VINHOS”- POR NELTON FAGUNDES
ESTADO DE MINAS - CAD. DEGUSTA - 25/02/2018

 Se tem uma palavra que o consumidor de vinhos tem certo pavor, com certeza 
é, “acidez”, pois se deseja ver caras feias ou mesmo dizer mal sobre um vinho, é só 
dizer que tem um bom frescor ou que a acidez está maravilhosa. Mas qual o papel da 
acidez no vinho? Segundo os experts, a vida do bom vinho passa pela qualidade da 
acidez presente nele. O toque da acidez é primordial para que o equilíbrio se mostre 
harmônico. Se considerar o esqueleto dos vinhos, nós temos o álcool, os taninos e 
a acidez, podemos chamar isso de equilíbrio dos elementos do vinho, ambos com 
juncões importantes no gosto final. Se passa ou falta algum desses elementos, o 
vinho está em desarmonia. 
 Nos paises considerados maduros, o consumo de vinhos leves, principalmente 
brancos e tintos frescos, é grande, ou seja, vinhos leves e fáceis de beber, com presença 
do frescor (acidez). Este perfil reflete um pouco a mesa, pois no nosso dia a dia 
queremos alimentos frescos também. Em minha opinião, essa mudança no paladar 
mostra como o Brasil cresceu e está mais maduro quanto ao consumo e apreciação 
de vinhos. Passamos da fase dos vinhos encorpados, com madeira e tânicos, para 
vinhos leves, frescos e amigos da mesa. Daí a importância de saber apreciar a acidez 
e o frescor nos vinhos, isso vem muito a calhar inclusive em dias quentes, para que 
possamos apreciar vinhos de diferentes estiIos o ano todo. 
 Lembre-se: sem acidez, um vinho pode parecer chato e desagradável; com 
boa acidez provoca leveza e frescor bem agradável. Já os com acidez, demasiada 
provocam sensações desagradáveis. Vinhos com boa acidez são mais adequados à 
mesa, e harmonizam melhor com os elementos em geral. 

Nelton Fagundes é há mais de 12 anos, o sommelier responsável pelas dicas de 
harmonização e sugestões dos melhores vinhos da Enoteca Decanter na capital 
mineira. Dentro do universo dos vinhos desde 1998, quando iniciou seus estudos 
sobre a bebida, Nelton Fagundes já foi eleito o melhor sommelier de loja pela 
Sociedade Brasileira dos Amigos do Vinho (SBAV), e hoje faz parte do seleto grupo 
de profissionais homologados pela Associação Brasileira de Sommelier do Rio de 
Janeiro e está no 3º terceiro nível na Wine & Spirit Education Trust, escola inglesa 
internacionalmente reconhecida.

https://www.revistamenu.com.br/2018/03/07/madame-clicquot-a-primeira-dama-do-champanhe/
https://www.revistamenu.com.br/2018/03/07/madame-clicquot-a-primeira-dama-do-champanhe/
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“O VINAGRE DE VINHO DO PORTO E AS SAUDADES DO MARQUÊS DE POMBAL”- POR PEDRO GARCIAS
FUGAS - 14/04/2018

 O estudo “Rumo Estratégico para o Setor dos Vinhos do Porto e do Douro” foi apresentado em Fevereiro e esteve em auscultação do sector até à semana passada. O 
que nos diz? O óbvio. 
 A “rainha de Inglaterra” moveu-se. A “rainha” é o presidente do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto, Manuel Cabral, que tem cumprido o seu papel com a mesma 
discrição e rigor institucional de um monarca, para não criar problemas a ninguém, nem à tutela, nem à toda-poderosa Associação de Empresas de Vinho do Porto (AEVP), 
nem a ele próprio. A poucos semanas de cessar funções, resolveu, finalmente, dar ouvidos a um clamor regional: a possibilidade de produzir vinagre de vinho do Porto.
Esta simples aspiração tem esbarrado até hoje na obsessão burocrática do IVDP de proteger tudo o que envolva as palavras “vinho do Porto”. O raciocínio para a proibição 
devia ser este: vinagre é o resultado final dos maus vinhos e o vinho do Porto é um dos melhores vinhos do mundo, logo não pode estar associado a tal produto. Com a sua 
diplomacia musculada, a associação de empresas do sector lá conseguiu convencer os responsáveis do IVDP que um bom vinagre é um produto de grande prestígio e, no 
passado mês de Janeiro, as duas entidades assinaram um protocolo para se começar a produzir de forma experimental “Vinagre de Vinho do Porto”. Na última década, esta 
talvez tenha sido a única decisão com impacto relevante para a vinicultura do Douro.
 Apesar das mudanças rápidas que estão a acontecer no mundo, o Douro continua conservador como sempre. Os problemas da região são flagrantes, mas pouco 
ou nada é feito para os resolver: as vendas de vinho do Porto estão em queda há mais de uma década; a certificação dos vinhos banalizou-se; o IVDP está sequestrado 
pelas regras da administração pública, não podendo gastar sequer em promoção o que cobra aos produtores para esse efeito; a denominação e a classificação das vinhas 
continuam enquadradas num sistema pensado apenas para o vinho do Porto: este continua interdito aos pequenos produtores, que, para poderem comprar e vender vinho 
do Porto como qualquer grande empresa, são obrigados a começar a actividade com um stock mínimo de 150 mil litros (quase meio milhão de euros); os preços das uvas e 
dos vinhos DOC Douro mantêm-se em valores ridículos, face aos elevados custos de produção; e as assimetrias sociais avolumam-se.
 Admito: não é fácil resolver o “problema” do Douro. Com pequenas nuances, as queixas dos produtores de hoje são iguais às que os seus antepassados faziam nos 
séculos XVIII, XIX e XX. O “problema” do Douro está na sua estrutura económica, que sempre foi e é cada vez mais bipolarizada: de um lado estão as grandes empresas 
(antigamente eram os “ingleses”), do outro está o grosso dos lavradores, que vive da venda de uvas. O resto é economia: quando a procura supera a oferta, os preços sobem 
e os produtores ganham mais; quando a oferta é excedentária, os preços caem e perdem todos. Ora, mesmo com o turismo a crescer, o Douro produz mais do que as suas 
necessidades e, por isso, as uvas e os vinhos vendem-se, muitas vezes, abaixo do custo de produção. Como se resolve isto?
 Em busca de uma solução e procurando responder à pergunta “como e onde vender mais e melhor?”, o IVDP encomendou no ano passado um estudo à Universidade 
de Trás-os-Montes. Para elaborar os Termos da Referência e o Caderno de Encargos do trabalho, contratou a Porto Business School e para fazer o acompanhamento e a 
avaliação do trabalho contratou o economista Daniel Bessa. O estudo “Rumo Estratégico para o Setor dos Vinhos do Porto e do Douro” foi apresentado em Fevereiro e 
esteve em auscultação do sector até à semana passada. O que nos diz? O óbvio. Faz um bom retrato do negócio do vinho no mundo, da situação portuguesa e do Douro 
em particular e repete, no essencial, o que já sabíamos: que o Douro tem uma estrutura de minifúndio, que a produtividade das vinhas é baixa, que a população está 
envelhecida, que a região continua muito dependente do “benefício” (o direito a produzir vinho do Porto) e que as uvas das vinhas tradicionais, sobretudo as destinadas a 
DOC Douro, são vendidas a baixo do custo de produção. No capítulo das soluções, só avança com três propostas de algum relevo: a diminuição do stock mínimo de vinho do 
Porto, para atrair novas empresas e novos produtores; a criação de um Simplex + para os agentes do sector; e a criação de uma plataforma logística regional no Douro. No 
resto, é proposta a criação de um “Sistema Inteligente de Mercado”, de um “Sistema integrado de formação” e de uma “Regulação inteligente do vinho do Douro” (nomes 
pomposos que nunca levam a nada) e uma maior aposta na comunicação digital e na promoção.
 Nada concreto sobre como modernizar a denominação de origem, como tornar mais exigentes as classificações dos vinhos, como regenerar o próprio IVDP, como 
equilibrar a necessidade de continuar a reestruturar vinhas, para facilitar a sua mecanização, com a importância da conservação das vinhas velhas, que estão a ser destruídas 
a eito com apoios públicos. Nada, finalmente, sobre a questão essencial: como regular a oferta e a procura no Douro. Nem era preciso nenhum estudo, bastava olhar para 
o que está a acontecer este ano. Como a produção de uvas diminuiu bastante no ano passado, o preço do vinho a granel duplicou.
 A solução está aos olhos de todos: é só adequar a produção de uvas às necessidades reais da região, diminuindo a área de vinha (com apoios generosos aos 
atingidos) ou reduzindo administrativamente a produção de uvas. As empresas que vendem vinhos baratos vão sofrer? Vão. Mas não há outro caminho. A escolha está entre 
a sobrevivência de milhares de viticultores ou a sobrevivência de algumas cooperativas mal geridas e de empresas que vivem da especulação e dos preços baixos.
 Se fosse vivo, Marquês de Pombal, com todos os seus defeitos, já tinha feito a sua opção e dado um abanão no marasmo. Por mim, pode voltar, que está perdoado. 
 Leia mais em: https://www.publico.pt/2018/04/14/fugas/opiniao/o-vinagre-de-vinho-do-porto-e-as-saudades-do-marques-de-pombal-1809795 
Pedro Garcias é jornalista com pós-graduação em Cultura Portuguesa, escreve semanalmente sobre vinhos no suplemento Fugas Público, jornal a que está ligado desde a 
sua fundação, em 1990. É também produtor de vinho e azeite no concelho de Vila Nova de Foz Côa, na sub-região do Douro Superior. (Fonte: http://fugas.publico.pt).

http://fugas.publico.pt
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“A ADEGA MAIS FAMOSA DO MUNDO”- POR MARCELO COPELLO
VINOTECA - BACO MULTIMIDIA - 12/04/2018

 O que têm em comum Pelé, Ronaldo Fenômeno, Theodore Roosevelt, Hirohito, Elizabeth II, Winston Churchill, John Kennedy, Mikhail Gorbachev, Charles Chaplin, 
Grace Kelly, Henrique IV de França, Cardeal de Richelieu, Hermann Göring, Jean Cocteau e o ratinho Ratatouille?
 Estes são apenas alguns dos personagens, reais ou de ficção, que marcaram presença no La Tour d’Argent (A Torre de Prata) restaurante fundado em Paris em 1582.
 Este restaurante, que ocupa um prédio no endereço 15 Quai Tournelle, com uma bela vista do rio Sena e da catedral Notre Dame, guarda a adega mais famosa do 
mundo, com mais de 400 mil garrafas, muitas delas raríssimas.
 Estive no Tour d´Argent, e visitei a famosa cave em companhia do sommelier chefe da casa, David Ridgway, que lá começou em 1981.
 Vejam os vídeos que fiz no escuro da adega com David e desde já perdoem a, compreensível, escuridão.
 Neste primeiro vídeo David diz que enquanto muitos falam que a China é o novo Eldorado, ele tem certeza que o Brasil tem mais bebedores de vinho. Para minha 
surpresa ele também nos conta que ao contrário de Pelé, o craque Ronaldo Fenômeno tem muita afinidade com vinho.
 Nesta 2ª parte David me mostra algumas das 26 salas (uma para cada letra do alfabeto) da adega, com um total de 1.400 metros quadrados.
 Chegamos ao museu das garrafas mais velhas, datadas a partir de 1788 (de antes da Revolução Francesa!). David me contou que já provou vários vinhos brasileiros, 
e acha que estão melhorando muito.

CURIOSIDADES:
 Apesar de ocupar por completo os andares do prédio, com adega, estoque, museu, escritório, cozinha etc, o salão ocupa apenas um andar e tem mesas para apenas 
100 felizardos.
 
 Mesmo com espaço restrito são vendidas cerca de 12 mil garrafas vinho ao ano, uma média bem alta, de mais de meia garrafa por cliente.

 Fazendo as contas, a adega de 400 mil garrafas é um estoque para 20 anos.

 Há sempre um Porto Vintage decantado, para caso algum cliente peça. No momento estão usando os da safra 1975. Bem razoável…

 Quanto aos Champagnes eles hoje costumam servir os excepcionais e já maduros 1996, uma safra histórica. Muitos clientes, no entanto, preferem champagnes mais 
novos.

 A logística do pedido do vinho sensacional. O pedido vem do restaurante em um papelzinho que desce até à cave no andar debaixo por um tubo. No exato momento 
em que chega o papelzinho um funcionário parte em disparada através das 26 salas da adega até localizar a garrafa. O tempo médio para o cliente receber o vinho em sua 
mesa é de apenas 4 minutos.

 Até poucos anos atrás a adega tinha 500 mil garrafas, mas os donos resolveram diminuir em função dos “tempos modernos”. Em 2009 quando tinham ainda tinham 
450 mil garrafas fizeram um leilão de algumas poucas garrafas e arrecadaram cerca de 1 milhão de euros.

 O vinho mais barato da carta custa 50 euros e é um branco do Loire.

 A garrafa mais cara do acervo está avaliada em 30 mil euros e é um Cognac de 1788

 Uma garrafa do famoso tinto de Bordeaux, o Petrus 1982, sai por 12 mil euros, enquanto o ícone da Borgonha, o Romanée-Conti 1990, está mais salgado, 20 mil 
euros.
 E leia também: http://www.marcelocopello.com/post/ja-imaginou-uma-adega-ao-fundo-do-mar | Leia mais em: http://www.marcelocopello.
com/post/a-adega-mais-famosa-do-mundo. Mais em www.marcelocopello.com  / contato@marcelocopello.com

http://www.marcelocopello.com/post/ja-imaginou-uma-adega-ao-fundo-do-mar
http://www.marcelocopello.com/post/a-adega-mais-famosa-do-mundo
http://www.marcelocopello.com/post/a-adega-mais-famosa-do-mundo
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VIAGENS

05 A 16 DE ABRIL 2018 – GUATEMALA, 
CORAÇÃO DO MUNDO MAIA

 Desta vez a opção não é um 
destino exclusivo de vinho, mas de 
boa e ancestral culinária e ainda 
maior legado histórico e cultural 
do período pré-hispânico, o 
GastroCultural GUATEMALA, O 
CORAÇÃO DO MUNDO MAIA a 
ser realizado entre os dias 5 a 16 
ABR 2018. É um programa mais 
leve, sem tantas visitas e longos 
deslocamentos, com duração de 
11 noites.
 Internamente pegamos um 
voo ida e volta a Flores, lá bem 
ao norte a região de amplas e 
profundas florestas de El Petén 
onde se encontram os importantes 
sítios arqueológicos de Yaxhá e 

Tikal, este último o maior do Mundo Maia, chamado da Cidade Perdida.
 E depois, no sul nos movimentamos entre a capital Cidade de Guatemala, 
a Antígua Guatemala, Patrimônio da Humanidade, e o Lago Atitlán considerado 
um dos mais lindos no planeta. Conheceremos mais sobre o café, um dos 
mais reconhecidos no mundo, e faremos duas oficinas culinárias com duas 
chefs bem reconhecidas da comida típica e tradicional guatemalteca, além de 
também conviver com as mulheres tecedoras descendentes dos maias.

Mais informações: Zênithe Travelclub - (31) 3225-7773, ou operacoes@zenithe.
tur.br

02 A 08 DE AGOSTO 2018 – VAMOS AO 
SUL DE MINAS E NORTE DE SÃO PAULO

 No interior de São Paulo 
e Minas Gerais se concentra 
uma produção vinícola 
maravilhosa! Não perca a 
oportunidade de participar 
deste Roteiro orientado 
por Ana Maria Gazzola, 
uma expert em vinhos, 
em que serão visitadas as 
principais vinícolas que estão 
revolucionando a indústria 
do vinho a partir da adoção 
da técnica de dupla poda. 
Desta forma os produtores 
podem colher as uvas nos 
meses secos do inverno, 
quando nas outras regiões 
do hemisfério sul a colheita 
se dá nos meses de fevereiro e março, meses tipicamente chuvosos durante 
o nosso verão. Além dos vinhos, a região vem despontando como produtora 
de azeites, e já é reconhecida como uma grande produtora de queijos de 
qualidade.

Mais informações: Zênithe Travelclub - operacoes@zenithe.tur.br  ou (31) 
99791-8093
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NOTÍCIAS ENOGASTRONOMICAS E DICAS

PROGRAME-SE: VEM AÍ O MALBEC DAY
 Emblemática uva da Argentina ganha destaque na capital paulista. Neste dia 19 de Abril, a Wofa - Wines of Argentina, promove o Malbec Day, evento 
voltado para especialistas e amantes de vinho. A iniciativa, realizada em São Paulo, já é tradicional no calendário do setor e trata como protagonista a uva 
homônima e que dá nome ao projeto. A programação conta ainda com música, food trucks e degustações. Acontece na Casa Traffo, na Vila Olímpia, das 18h30 
às 22 h; e os ingressos estão a venda pelo www.foodpass.com.br, por R$ 50. (Fonte – Revista ADEGA – Redação – 22/03/2018).

GARANTIA ANTIBOUCHONNÉ
 Fabricante lança linha de cortiça livre de TCA e com garantia de reembolso. O fabricante de rolhas Cork Supply lançou uma linha de produtos sem TCA, a VINC Taint 
Free, que vem com garantia de devolução se um comprador receber uma rolha contaminada. A Cork Supply foi a primeira a oferecer uma garantia para rolhas naturais em 
2015. Ou seja, qualquer cliente que se deparasse com um vinho bouchonné devido à rolha está apto a devolver a garrafa para inspeção e um reembolso do preço do vinho.
 Agora, porém, o produtor está oferecendo a mesma garantia para suas rolhas VINC. “A linha VINC é o resultado de nossos esforços de pesquisa e desenvolvimento. 
As rolhas são produzidas 100% com nossos próprios materiais de cortiça crua de alta qualidade com tecnologias de moldagem individuais de última geração. Nosso novo e 
melhorado processo VAPEX garante que todos os vinhos engarrafados com rolhas VINC sejam livres de TCA”, afirmou Jochen Michalski, que fundou a Cork Supply em 1981. 
 A empresa, no entanto, não é a primeira a lançar uma rolha tida como livre de TCA. Em 2016, a Amorim criou a linha NDtech, que também é totalmente à prova de 
bouchonné. (Fonte – Revista ADEGA – Redação – 12/04/2018).

O VALOR DE UMA MEDALHA 
 Estudo revela a porcentagem de aumento de preço de um vinho que ganha medalha em um concurso. Para que serve uma medalha em um concurso de vinho? Muitos 
consumidores não ligam para isso, assim como muitos produtores. No entanto, um estudo publicado no site da American Association of Wine Economists (AAWE) revela que 
os produtores podem aumentar seus preços em 13% se ganharem uma medalha em um concurso de vinhos.
O artigo “O impacto causal das medalhas sobre os preços dos vinhos e os ganhos de participação em concursos” tem como objetivo principal verificar o efeito de uma 
medalha sobre o preço do vinho. E, dessa forma, apontou que um produtor cujo vinho recebe uma medalha pode aumentar seu preço. 
 A pesquisa comparou o preço dos vinhos antes e depois de uma série de competições, descobrindo que alguns produtores experimentam um benefício de aumento 
de preço mesmo depois que os vinhos já tinham sido vendidos. Isso ocorre porque alguns possuem contratos com negociantes em que há uma provisão para que o produtor 
receba um aumento de preço específico se o vinho ganhar uma medalha entre a data do contrato e a data de entrega. 
 Emmanuel Paroissien e Michael Visser, autores do artigo, concluem que “os incentivos para participar de competições são altos”. Os produtores estudados foram 
exclusivamente de Bordeaux e 11 competições de vinho foram mapeadas, mas o estudo revelou que o efeito é apenas estatisticamente significativo para “um pequeno 
grupo de concursos”, observando que tais competições não são apenas as mais prestigiadas, mas também aquelas em que “os juízes precisam avaliar relativamente poucos 
vinhos por dia, e concedem medalhas por consenso oral”. O estudo também afirmou que “uma minoria” de competições atribuem medalhas que “estão significativamente 
correlacionadas com a qualidade do vinho”. (Fonte – Revista ADEGA – Redação – 10/04/2018).

SAFRA 2017 DE BORDEAUX SURPREENDE OS CRÍTICOS
 Semana passada estive em Bordeaux visitando alguns grandes châteaux e pude apurar e perceber que é grande e positiva a expectativa para a safra 2017. A 
degustação dos vinhos Primeurs começa na próxima semana para os profissionais do mercado, mas para os jornalistas ela já aconteceu. Uma coisa é certa as uvas foram 
colhidas em boa maturação. Nenhuma nota verde detectada em ambas as margens do vinhedo. Os críticos começam a publicar seus comentários e as notas são bem altas 
e os melhores atingem 96 pontos na margem direita e 95 na esquerda para a Wine Spectator.
 Quando visitei o Château Angélus, 1° Grand Cru Classé A, vi por diversas vezes Hubert de Boüard consultor e coproprietário, circular pelas adegas e supervisionar sua 
equipe. Ele nos conta que as merlots, uvas mais precoces do que as cabernets, foram colhidas em setembro e estavam bem equilibradas e com frescor, o que corresponde a 
uma tendência de gosto atual do consumidor. Foi na segunda semana de outubro que atingiu seu ponto de madureza a Cabernet Franc e em seguida foi a vez da Cabernet 

VINHO E CULTURA
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Sauvignion. A extração durante a vinificação foi a palavra chave do sucesso e do equilíbrio de um vinho terminado. A extração se fez delicadamente, privilegiando os taninos, 
o que marcará o ADN desta safra. Para os produtores que não sofreram com a geada, que mais parece para alguns uma amputação, a safra 2017 se inscreve na linhagem 
das mais belas expressões bordalesas. Equilíbrio, pureza, taninos carnudos, frescor e apetência, certifica Boüard.
 Já o crítico francês Jean Marc Quarin, que acabou de degustar 300 vinhos da nova safra, resume assim suas degustações: – Os tintos são bastante coloridos (nas 
degustações em Primeurs esta é uma característica que denota qualidade, nota minha) os aromas são frutados, precisos e constantemente puros, sem notas verdes e os 
melhores vinhos são complexos. Minha primeira surpresa foi a suavidade dos vinhos. Não esperava. Eles serão muito agradáveis de se beber, mesmo jovens. A graduação 
alcoólica está em torno de 13, característica do ano. Outra agradável surpresa é que os vinhos estão bem construídos no meio de boca e no final. Na margem direita os 
vinhedos das partes mais baixas gearam, o que obrigou o produtor que possui vinhas nas encostas a usar apenas estas, de melhor qualidade. O resultado mudou o vinho 
que ganhou em profundidade e é mais entusiasmante, conclui Quarin.
 Se os châteaux atenderam às expectativas do público teremos preços para baixo, mas como a safra foi menor acho difícil. Em todo caso 2017 é um belo ano. Santé. 
(Fonte – Conexão Francesa – Rogério Rebouças – 06/04/2018).

COMO COMPRAR VINHOS EM LIQUIDAÇÕES
 Aqui a primavera está chegando e com ela as queimas de estoque de vinhos nas lojas e supermercados. Após as festas do final de ano e as férias de inverno, o estoque 
do enófilo francês diminuiu. O feirão da primavera que se aproxima é menos importante do que o do outono, mas é sempre uma oportunidade para repor algumas garrafas 
de vinho na adega. Esta feira exige sempre maiores cuidados para que o consumidor não caia em alguma armadilha e pegue alguns encalhes. O que é mais comum neste 
feirão. Este atende a demanda das lojas o outro dos vinhateiros.
 No Brasil é importante notar que algumas liquidações às vezes oferecem, misturado aos bons vinhos, vários que não giraram bem. Não vender rápido pode ser apenas 
uma falta de hábito do consumidor com aquele produto, ou o vinho não ter agradado, ou podem ter errado o posicionamento, enfim, muitos fatores podem ser a causa. Na 
minha cidade, no Languedoc, a venda de Bordeaux é menor. Aqui a turma prefere o vinho da região. Há 3 anos um dos supermercados fez uma queima de belos vinhos do 
Médoc por 5€, apenas para abrir espaço na prateleira. Aproveitei e comprei tudo que pude.
 Quando escolher um vinho em grandes promoções dê preferência para aqueles de denominações de origem que você conheça. Se o vinho teve estágio em barris de 
carvalho, é bem provável que ele aguente 5 anos ou mais, dependendo da região. Procure perguntar ao sommelier ou olhe na internet. Os bons do Languedoc você pode 
guardar sem susto de 5 a 8 anos. Um Bordeaux Superior, um Médoc, Châteauneuf du Pape ou Saint Émilion podem ser mais antigos. Já os varietais regionais é melhor você 
beber jovem, com 2 ou 3 anos de guarda apenas, para poder aproveitar os aromas de frutas frescas. Caso você queira um rosé, prefira Tavel, são vinhos com mais estrutura 
e que envelhecem bem.
 Mas tudo depende do objetivo original com o que o vinho foi feito. Se foi feito para ser bebido jovem, normalmente os mais baratos, evite os mais antigos. Se é de 
uma denominação mais nobre vale arriscar e aproveitar a oportunidade. Se a moleza for grande compre uma garrafa, teste e se gostar compre a caixa e avise aos amigos. 
Santé. (Fonte – Conexão Francesa – Rogério Rebouças – 15/03/2018).

MERLOT É A UVA PREFERIDA EM NOVA YORK E LONDRES
 Nova-iorquinos e londrinos preferem vinhos de uva Merlot. A segunda colocada é a Pinot Noir, já a Chardonnay é a terceira. Se em NY a liderança é folgada, 34%, 
em Londres, 27%, o resultado é mais apertado e a Pinot Noir tem 23%, número quase idêntico ao americano que a coloca com 24%. A Chardonnay tem 23% em NY e 24% 
em Londres. Isso junto a um público jovem chamado de geração Milênios ou Y, como gostam os sociólogos e outros analistas do comportamento. No Brasil a Cabernet 
Sauvignion é uma das preferidas, mas nestas cidades fica apenas em quinto lugar, atrás ainda da Sauvignon branca.
 Consumo de vinho pela geração Milênios. A merlot é a preferida nas duas cidades. A Vinisud, feira de vinhos do Mediterrâneo, encomendou um estudo de mercado 
para agência de consultoria Sowine/SSI sobre as tendências de consumação de vinhos para a geração Milênios, aquela das pessoas que nasceram entre 1980 e 2000. O 
que estas pessoas têm em comum? São digitais nativos. Por isso tantos estudos sobre elas. É o novo perfil dos consumidores do futuro. E o vinho não podia deixar passar a 
oportunidade de saber como compra, quando e onde bebe esta geração. E mesmo saber se o fato do vinho ser orgânico ou ter preocupações com o planeta são importantes 
fatores de decisão no momento da escolha final. A pesquisa focou em dois grupos os americanos de Nova York e os ingleses de Londres. O motivo é que estes países são o 
segundo e o terceiro maiores importadores de vinhos (Fonte: OIV 2016) e as duas cidades são as de maior poder de influência no mundo (Pesquisa Forbes).
 Interessante ver que o nova-iorquino conhece mais de vinho que o inglês e é mais interessado em aprender. Mesmo assim, na hora da escolha de um vinho a primeira 
consulta é feita a uma pessoa próxima para ambos (51%). A internet é fonte para 42% de americanos e 35% dos ingleses. Enquanto 59% dos americanos entrevistados bebem 
1 ou mais vezes vinho por semana os londrinos são 52%. Os ingleses preferem os vinhos franceses, 40%, os Yankees preferem o vinho da nacional, 47%, com o francês em 
segundo com 36%. A Itália tem 36% nos dois países, sendo a terceira colocada em Londres. Santé (Fonte – Conexão Francesa – Rogério Rebouças – 03/03/2018).
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