
vinotícias
O MUNDO DO VINHO EM SUAS MÃOS

FESTA FRANCESA - POR MÁRCIO OLIVEIRA



nessa edição

13

09

10

“LANÇADA GARRAFA QUE 
PROMETE DEIXAR O VINHO 
SEMPRE GELADO” - POR MARCELO 
COPELLO

FESTA FRANCESA - POR MÁRCIO OLIVEIRA

“A SUCESSÃO DE ERIC ROTHSCHILD” - 
POR JORGE LUCKI

 03 AGENDA: EVENTOS,    
  CURSOS E DEGUSTAÇõES

Eventos programados para Belo  
Horizonte, Rio de Janeiro e São 
Paulo.

 07 VINHO DA SEMANA

 09 ARTIGO

 10 SELEÇÃO DE ARTIGOS

 14 VIAGENS

 15 VINHO E CULTURA: DICA



3vinotíciasAGENDA:
DEGUSTAÇõES E EVENTOS

RIO DE JANEIRO

SÃO PAULO

ABS-RIO-BARRA
A NOITE DA SANGIOVESE 

18/07/2018 - 19:30

o sommelier Fabio Xavier apresentará 
a degustação a noite de sangiovese, 
patrocinada por The Wine e Pasta 
itália. Para o evento, que acontecerá 
na unidade Barra, Fabio selecionou 
azeites e molhos para acompanhar os 
rótulos italianos produzidos com a uva 
mais cultivada no país.

Valor Individual: R$50,00
Inscrição: (21)2421-9640 e abs@
abs-rio.com.br
Contato nas importadoras: Fabio 
Xavier - 99908-0845

ABS-SP
A TOSCANA ALéM DO CHIANTI 

18/07/2018 - 20:00

o Chianti é praticamente símbolo da 
toscana vinícola, para não falar da 
própria itália. Mas, em que pese a sua 
fama, ele nem de longe representa tudo 
o que essa encantadora região produz 
de melhor. na degustação do próximo 
dia 18 de julho, com apresentação de 
nosso vice-presidente arthur azevedo, 
nome que dispensa apresentações, 
teremos oportunidade de provar cinco 
exemplares selecionados por ele com 
o objetivo de ilustrar, justamente, a 
grande diversidade do que se produz 
na Toscana, para além das tradicionais 
garrafas empalhadas e do conhecido 
“Galo nero”. entre os exemplares que 
serão degustados há vinhos 100% 
à base da sangiovese, a vinífera 
que domina os vinhedos locais, mas 
também supertoscanos, com presença 
de castas estrangeiras, além de um 
cultuado Brunello di Montalcino, 
talvez a estrela maior da região. a não 
perder, é claro. inscreva-se logo!

Valor Individual: R$90,00 
(associados) e R$ 80,00 (associados 
participantes)
Inscrição: (11)3814-7853| abs-sp@
abs-sp.com.br

ABS-RIO-FLAMENGO
GRANDES CHARDONNAYS DO 
VELHO MUNDO – COM DANIO 
BRAGA 

17/07/2018 - 19:30

em sua sempre esperada degustação, 
danio Braga apresentará este ano 
alguns dos melhores brancos do 
Velho Mundo, incluindo o Corton 
Charlemagne Grand Cru.

Valor Individual: R$420,00 (sócio) e 
R$580,00 (não sócio)
Inscrição: (21)2285-0497|(21)2265-
2157 e abs@abs-rio.com.br

SBAV-SP
FORMAÇÃO EM VINHOS DE 
PORTUGAL COM DEGUSTAÇÃO

30/07/2018 - 19:00

a sBaV-sP, em parceria com a academia 
vinhos de portugal, receberá alexandre 
Lalas, crítico de vinhos, para um curso 
rápido sobre vinhos portugueses, que 
tratará de temas como a história do 
vinho em portugal, as regiões, o clima, 
o processo de vinificação, as castas e 
os estilos de vinho português. após a 
conteúdo teórico serão degustados 
vinhos portugueses para a consolidação 
prática do conhecimento. Não perca! 
Garanta já sua vaga!

Valor Individual: R$180,00 (não 
associado) e R$90,00 (associados)
Inscrição: (11)3814-7905
www.sbav-sp.com.br

ABS-RIO-FLAMENGO
COMO RECEBER COM QUEIJOS E 
VINHOS 

24 E 31/07/2018 - 19:30

organizar um evento de queijos e 
vinhos, receber os amigos em casa, 
desfrutar de momentos agradáveis e 
deixar a conversa rolar solta é um ótimo 
programa – especialmente quando 
se tem algum conhecimento sobre a 
natureza dos queijos e a tipicidade 
dos vinhos. esta é a proposta do curso 
em duas aulas, que Celio alzer vai 
conduzir na aBs. Tudo acompanhado 
de uma apostila com as famílias dos 
queijos, quantidades, vinhos, frutas e 
pães mais adequados. Curso limitado 
a 30 pessoas.

Valor Individual: R$281,00 (sócio) e 
R$365,00 (não sócio)
Inscrição: (21)2285-0497|(21)2265-
2157 e abs@abs-rio.com.br

SBAV-SP
DEGUSTAÇÃO DA VINÍCOLA 
GALVÃO BUENO NA SBAV-SP

17/07/2018 - 20:00

no dia 17 de julho, Michele Montanha, 
jornalista e Master of science in Wine 
Management (oiV e Universidade de 
Paris) e Cordenadora de Marketing da 
vinícola comanda degustação na sBaV-
sP. e com a chegada do frio, vamos 
aproveitar para degustar vinhos top 
da vinícola. o desiree, Paralelo 31 e o 
Bueno-Cipresso Brunello di Montalcino 

– safra 2005. É na Campanha Gaúcha, 
em Candiota, no Rio Grande do sul, 
que se encontra a concretização de 
quase 20 anos da paixão que Galvão 
Bueno cultiva pelos vinhos.

Valor Individual: R$100,00 (não 
associado) e R$50,00 (associados)
Inscrição: (11)3814-7905
www.sbav-sp.com.br
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BELO HORIzONTE

vinotícias
O MUNDO DO VINHO EM SUAS MÃOS

DEGUSTAÇÃO VINOTICIAS DE VINHOS TOP´S
30/07/2018 - 20:00

nada melhor do que uma degustação única! Pelos seus vinhos, pelas 
regiões degustadas e pelas comparações propostas. a degustação será 
desenvolvida em 5 tempos:
- Recepção com Champagnes.
- Comparando Borgonha e Bordeaux com Grandes Vinhos.
- Comparando Grandes Vinhos de Portugal e da espanha.
- Provando Grandes Vinhos da itália
- e para não esquecer, um grande Vinho de sobremesa: Um evento 
imperdível para quem gosta de grandes vinhos.

LIMITADO A 10 VAGAS.

Reservas pelo Tel.: 98839-3341 Márcio oliveira

EVENTO SERá CONFIRMADO COM 10 INSCRIÇõES.

*datas e programas passíveis de alteração
**Os eventos de Vinhos do Márcio Oliveira são para maiores de 
18 anos.Date

Save
the
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DEGUSTAÇÃO PREM1UM WINES - VINHOS DE BORGONHA
24/07/2018 - 20:00

Márcio oliveira, editor da Vinotícias, conduzirá uma degustação na sede da PReM1UM, 
em Belo Horizonte, ocasião em que os participantes terão a oportunidade de conhecer 
vinhos de alta qualidade de várias denominações da Borgonha. Conhecida pela 
excelência de seus vinhos, a Borgonha é também considerada a capital gastronômica da 
França. notável por sua paisagem, seu patrimônio histórico e arquitetônico medieval são 
riquíssimos, e a beleza de cidades como, por exemplo, Beaune é inesquecível. no interior 
se vê a beleza simples e rústica de seus campos e construções. as grandes propriedades 
não mais existem, porque deram lugar a pequenos lotes de terra depois que napoleão 
realizou a sua reforma agrária, dividindo as propriedades da igreja. a fragmentação 
dos vinhedos hoje é tão grande que a média das propriedades é de pouco mais de um 
hectare.

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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CONVIVIUM NECKARTAL
27/07/2018 - 20:00

aproveitando do friozinho do inverno, realizaremos mais um dos nossos encontros de 
2018, aproveitando o convívio com novos e antigos amigos e compartilhar uma taça de 
vinho e uma boa conversa no Convivium neckartal. noite de sopas, caldos e comidas 
típicas de schwaben na alemanha: Gaoulschsuppe (sopa de carne, cenoura, batata, 
bacon e páprica) i Lauchsuppe (sopa de alho poró, carne moída e batata) i Gaisburger 
Marsch suppe (sopa de spätzle com batata e cebola torrada) i Linsensuppe (sopa de 
lentilha com cenoura) i e ainda: Bockwurst, Weisswurst e Frankfurterwurst (3 tipos de 
salsichas) i Kartofelnsalat (salada de batatas) i eisbein mit sauerkraut (Joelho de porco 
com Chucrute) i sobremesa - apfelstrudel. Bebidas inclusas: Água Mineral e Café (uma 
unidade por participante).

Valor Individual: R$ 65,00 (Taxa de serviço inclusa). (não temos mais os espumantes 
de recepção, portanto, se quiser compartilhar, traga o seu).

TRAGA SEU VINHO COM O TEMA DE “CELEBRANDO O INVERNO” PARA 
COMPARTILHAR COM OS AMIGOS. 1 gf por Participante. sugestão do Valor Mínimo 
do Vinho: R$ 70,00.

Inscrições com Marcio Oliveira – WhatsApp: 98839-3341 ou pelo Email: 
molivierbh@gmail.com

Local: MECKARTAL - Rua leopoldina, 43 - santo antônio Tel.: 31 3296-8750

BELO HORIzONTE



7vinotícias

DOMAINE DE FIGUEIRASSE GRIS DE GRIS 2016 – VIN DES SABLES – LANGUEDOC 
ROUSSILLON - FRANÇA
  
  a vinícola domaine de Figueirasse está localizada na Petite Camargue, entre um antigo braço do Rio Rhône 
(ativo até o século 16) e o mar, leva o nome das figueiras ali plantadas desde o século XiX, quando as videiras foram 
dizimadas pela filoxera, e somente as videiras nas areias resistiram a essa praga. a família saumade, proprietária da 
vinícola desde 1905, expandiu a área de plantio para mais 30 hectares e dobrou a capacidade da adega. ao longo do 
tempo, o domaine de Figueirasse teve seus equipamentos modernizados, e produz belos vinhos de alta qualidade.

Notas de Degustação: Rosé claro e límpido, pálido e com cor salmão. o vinho típico da denominação “Vin des sables”, 
mostrou um belo leque aromático, com notas cítricas, florais e ainda de frutas como framboesa e cereja. na boca é 
redondo, fácil de beber e gostar no melhor estilo para refrescar numa tarde quente de verão por conta da ótima acidez. 
Uvas: Grenache Gris, com um toque de Cinsault.

Guarda: Já está pronto, e pode aguentar mais 2 anos fácil.

Notas de Harmonização: Pode acompanhar uma refeição de verão, mas aprecia a culinária exótica com sabores picantes. 
Também recomendo como aperitivo com alguns tapas.

Temperatura de Serviço: 7 a 9ºC.

Onde comprar: em BH: MON CAVISTE – endereço: R. Curitiba, 2244 - Lourdes - Telefone:(31) 3291-1447.

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

VINHO DA SEMANA
POR MáRCIO OLIVEIRA

https://www.moncaviste.com.br/
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PINOT NOIR LES DOIGTS D´OR DE DOLLY 2015 – ALPHONSE DOLLY - FRANÇA
  
  sancerre é mais conhecida pela produção de sauvignon Blanc, e muitos se surpreendem por saber que 20% 
da região é plantada em Pinot noir (pensando que esse número parece bastante alto). na verdade, o segundo vinho 
mais atraente de sancerre é geralmente o Rosé baseado em Pinot noir, mais do que os tintos. então, para encontrar um 
Pinot noir de sancerre totalmente tinto que não seja apenas muito bom, mas um excelente valor, é uma bela surpresa, 
especialmente porque a maioria dos consumidores continua lutando para encontrar bons Pinots sem gastar os preços da 
Bourgogne. Um vinho 100% Pinot noir oriundo de solos principalmente calcários. após duas semanas de maceração com 
a pele para preservar o potencial aromático, o vinho sofre fermentação malolática em tanques termorregulados.

Notas de Degustação: Uma bela cor para um Pinot noir, com tons escuros de cereja e frutas vermelhas no nariz. a 
mineralidade calcária confere ao palato uma sensação de tanino mais forte no início, mas evolui para algo mais suave e 
elegante, mantendo os frutos escuros no nariz e agradáveis no palato. a mineralidade por trás da fruta é indicação de que 
é bem feito e de clima frio, e os fãs de Pinot noir devem experimentar e se surpreenderem. seus taninos maduros e sabores 
de cereja são estruturados e suculentos.

Guarda: embora jovem, está pronto para beber. Pode aguentar mais 3 anos fácil.

Notas de Harmonização: Leve e elegante, este vinho é o acompanhamento perfeito para carnes frias e combina bem 
com carnes brancas. Queijos leves de massa branca a médio curados 

Temperatura de Serviço: 16ºC.

Onde comprar: em BH: VINHOS CAMPOREALE – Fabiana e Marc Camporeale - www.camporeale.com.br  i Tel.: (31) 98234-8659.

www.camporeale.com.br%20
www.camporeale.com.br%20
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 as comemorações do 14 de julho, data nacional da França acabaram se estendendo 
pelo domingo, quando a França disputou e ganhou a final da Copa do Mundo na Rússia. em 
Belo Horizonte, a comemoração no sábado aconteceu com a realização da 19ª edição da 
Festa Francesa. 
 Muito bem organizada, realizada ao longo da Praça José Mendes Junior, ao lado da Praça 
da Liberdade, a festa teve ingressos limitados, trocados por 1kg de alimento não perecível. 
Havia espaço para todos, e grande parte das pessoas acomodou-se confortavelmente em 
mesinhas e cadeiras durante a realização do evento. Uma grande vantagem foi o sistema de 
pagamento por aplicativo, o que diminuiu a formação de filas e permitiu um atendimento 
mais rápido nas barracas que serviam comidas e bebidas.
 o objetivo de divulgar a cultura francesa estava diversificado em vários campos, como 
a gastronomia, vinhos e shows. a gastronomia esteve representada pela Provençal Gourmet, 
Villa il dolce, Le Comptoir de Toamasina, omilia, duke ‘n’ duke, ah! Bom, Rossignol Patisserie 
e Fiorella Gelato, entre outros restaurantes. a importadora de vinhos Camporeale e a Mon 
Caviste e a cervejaria Wäls forneceram as bebidas da festa. 
 Provei os vinhos que comentei como Vinhos da semana e posso dizer que agradaram 
muito. a oferta de pratos típicos ia de sopa clássica de cebola, com bacon e fundo de carne, e 
daube à provençal (carne bovina em cubos, cozida em seu molho com curry e legumes, além 
de sanduíches de pato desfiado com molho dijon e picles e de queijo raclette com pesto, bem como o tradicional crème brûlée, tarte citron (torta de limão) e os 
coloridos macarons. Havia também uma releitura do arroz de Pato, numa concepção mineira com direito a quiabo.

 e como pão é fundamental para franceses, havia a oferta de paes artesanais do empório Grano e da Mon Caviste. Também 
não faltaram os crepes salgados feitos com queijo gruyère: La Parisienne (com presunto); La Provençale (com peito de peru); 
La normande (com frango ao molho bechamel), e o La Végétarienne (com alface, tomate e rúcula). Para sobremesa, os 
recheios podiam ser de nutella ou chocolate belga, verdadeiras delícias, por preços acessíveis para todos os gostos e bolsos.  
 o perfil do evento de rua foi democrático, desmistificando parte do conceito de que na França, tudo é luxo, havendo muito 
espaço para o artesanal. 
 os shows se sucederam com sônia andrade, interpretando clássicos de edith Piaf. depois tocou a banda Power Muzak e 
Black Machine. Para terminar, o conhecido dJ e produtor musical Paco Pigale deu o ar da graça, tocando vários sucessos 
musicais.
 a Festa da França foi um bom prenúncio para o que se seguiu no domingo, quando tivemos oportunidade de provar o 
brunch da Mon Caviste, seguido pela partida final da Copa. a Mon Caviste virou um espaço de amigos simpatizantes pela 
França, torcendo unidos e gritando “allez les bleus”. Menu regado a bons vinhos e chopp, virou uma bela comemoração pela 
vitória na Copa do Mundo de Futebol!! espero não precisar esperar mais 4 anos para provar novamente todos os petiscos. 
afinal, ano que vem teremos a 20ª edição da Festa Francesa! saúde!!!

FESTA FRANCESA 
POR MáRCIO OLIVEIRA

ARTIGO
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 OS ARTIGOS A SEGUIR SÃO REPRODUÇõES DAS MATéRIAS E ARQUIVOS VEICULADOS NOS PRINCIPAIS JORNAIS BRASILEIROS, QUE TRATAM DO TEMA, SENDO 
CITADOS SEM NENHUM VALOR DE JUÍzO, CORREÇõES, INSERÇõES OU CENSURA, PROCURANDO DIVULGAR A CULTURA DO VINHO ENTRE AS PESSOAS QUE RECEBEM O 
VINOTÍCIAS

“A SUCESSÃO DE ERIC ROTHSCHILD” - POR JORGE LUCKI
VALOR ECONôMICO - 13/07/2018

 entre a nata dos rótulos bordaleses destaca-se um pequeno grupo cujas condições naturais privilegiadas propiciam produtos de qualidade superior. 
Mesmo em se tratando de “terroirs” excepcionais, o fator humano é fundamental para extrair todo seu potencial. ao longo do tempo, nem sempre isso acontece. 
Mudanças de comando explicam os eventuais altos e baixos a que muitos vinhos desse seleto grupo de elite às vezes estão sujeitos. a retomada do nível de 
excelência do Château Lafite-Rothschild a partir de meados da década de 70, depois de uns 15 anos andando de lado, reflete todo o mérito do barão eric de 
Rothschild em sua condução, fase que ele teve a preocupação de dar continuidade ao decidir se aposentar em abril passado, aos 77 anos, escolhendo a filha 
saskia, como chairman, e o experiente e dinâmico Jean-Guillaume Prats, como presidente e diretor operacional.
 Comparativamente aos outros “grands crus” do mesmo nível, o Lafite passava por um período menos brilhante quando o barão assumiu, em 1974 (o 
Château Margaux também). É bem verdade que os ventos não estavam soprando a favor de Bordeaux como um todo no início dos anos 70, com uma sequência 
de anos sob condições climáticas desfavoráveis (além de ruins na média, não houve, na década, nenhuma grande safra que pudesse mexer com o consumidor) 
e a crise do petróleo que abalou o comércio de vinhos, levando muitos “negociants” a não respeitar contratos assumidos junto a vinhateiros e deixando de 
comprar vinhos dos châteaux, dos quais, habitualmente compravam 80% da produção. Mas, de fato, o vinho estava qualitativamente abaixo do que poderia e 
era por aí que se deveria começar.
 Uma das primeiras decisões do barão foi contratar o professor Émile Peynaud como consultor, para orientar os trabalhos nos vinhedos e implantar um 
critério sério de selecionamento das uvas, assim como ajudar na vinificação e na melhoria das instalações, que dariam resultados imediatos, e, pensando no 
médio prazo, replantar cerca de 30 hectares, cujos efeitos só viriam em 15 ou 20 anos. em 1982, enquanto o Château Lafite entrava nos trilhos, o outro ramo 
de negócios em que o barão estava envolvido como membro do conselho, o Banque Rothschild, em Paris, foi nacionalizado pelo presidente François Mitterrand. 
sem abandonar seu veio financeiro - ele e o primo, david René de Rothschild, criaram uma nova empresa na área - e animado com a safra excepcional daquele 
ano, que marcaria o início de uma era auspiciosa para Bordeaux, o barão resolveu apostar mais no vinho.
 nascia ali um verdadeiro grupo vitivinícola, o domaines Barons de Rothschild (dBR): além do Lafite e do quase vizinho Château duhart-Milon, um 4ème 
Grand Cru Classé comprado em 1962 e aos poucos ampliado e renovado; logo viria o Rieussec, de sauternes, em 1984; e o L’Évangile, um super Pomerol, em 
1990, dotando todos de novas adegas. ainda dentro da França, um grande passo no sentido de buscar novos desafios e alargar fronteiras foi a aquisição do 
domaine d’aussières, uma das mais antigas e imponentes propriedades do Languédoc, com mais de 600 hectares e que foi objeto de um amplo trabalho de 
restauração.
 enxergando as oportunidades de investimento fora do país, o barão comprou a Los Vascos, no Chile, em 1988; quatro anos depois a histórica Quinta do 
Carmo, em Portugal (revendida em 2008 para o investidor português Joe Berardo); a Bodegas Caro em parceria com a família Catena, em 1999; e, finalmente, 
começou uma aventura na China, em 2008, a partir do zero, implantando vinhedos (o primeiro vinho deve ser lançado comercialmente em 2019).... 

Leia mais em: https://www.valor.com.br/cultura/5656321/sucessao-de-eric-de-rothschild#

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

SELEÇÃO DE ARTIGOS

https://www.valor.com.br/cultura/5656321/sucessao-de-eric-de-rothschild%23
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“LIBANESA LANÇA LIVRO DE CULINáRIA 
SOBRE O ISLÃ”- POR LUIz HORTA
FOLHA DE SÃO PAULO - COMIDA  - 15/07/2018

 Livro é uma forma de desvincular a cultura milenar dos radicalismos religiosos. 
Trocando umas ideias com minha amiga anissa Helou, que está lançando um livro 
fundamental sobre a cozinha do islã (veja abaixo), descobri uma coisa curiosa. apesar 
de termos inúmeros restaurantes que chamamos de “comida árabe”, e também de 
estarem incorporados ao nosso menu brasileiro quibes, homus, pão sírio e charutinhos 
de uva, algumas receitas não são de restaurante, mas da casa das pessoas. e elas 
permaneceram aqui, passadas por gerações, nos cardápios.
 Quer dizer, podemos comer pratos que alguém que mora, por exemplo, em 
Beirute, precisa pedir, por favor, à avó para fazer. 
 anissa Helou é uma pessoa de ótimo humor. Ri quando dizem que seu cabelo, 
sempre arrumado, é o da noiva de Frankenstein. nasceu no Líbano, morou em Paris, 
em Londres e viaja sem parar, mas seu assunto é a comida árabe. É uma compulsiva 
usuária de internet, e falar com ela é um prazer: como pesquisadora de comida 
e autora de diversos livros, está sempre disponível para tirar dúvidas. abusei do 
privilégio, perguntando sobre a comida de seu novo livro e como ela aparece na 
mesa brasileira.
 Foi em Londres que a conheci, tinha uma casa que era um predinho de três 
andares, o último equipado com uma cozinha onde dava aulas e fazia jantares. ela 
me apresentou a meu primeiro vinho libanês, o Château Musar, e era o rosé, que é 
um tesouro. 
 atualmente, mora na sicília, para onde se mudou em busca de sol e paisagens 
naturais - e de menos confusão que em Londres. sua mãe e familiares ainda moram 
em Beirute e, apesar de a família ser cristã não praticante, anissa resolveu fazer este 
livro, que cobre o mundo islâmico, como uma forma de dizer que é preciso desvincular 
a cultura milenar dos radicalismos religiosos. Uma viagem por receitas do Paquistão 
à síria, de países africanos como o senegal à aculturação no mundo europeu e até a 
indonésia....

VINHOS DA SEMANA: 1- Chateau Keffraya Les Bretéches – R$ 136 – Zahil. 2- ixsir 
altitudes Branco – R$ 144,90 – Grand Cru. 3- ixsir altitudes Tinto – R$ 144,90 – Grand 
Cru. 4- Musar jjeune Rosé – R$ 186,20 – Mistral. * Valores de Referência.
 
Leia o artigo completo em: https://www1.folha.uol.com.br/colunas/luiz-
horta/2018/07/libanesa-lanca-livro-de-culinaria-sobre-o-isla.shtml

Luiz Horta - Viajante crônico e autor dos livros eletrônicos ‘as Crônicas Mundanas de 
Glupt!’ e ‘Vinhos que cabem no seu bolso’. escreve aos domingos no Jornal Folha de 
são Paulo.

“AINDA O PICO E O PROBLEMA DOS 
HERBICIDAS”- POR PEDRO GARCIAS

FUGAS - 14/07/2018

 Produzir uvas no Pico é muito difícil e caro. Por essa razão, nunca apontaria o 
dedo a nenhum produtor. 
no Pico, as vinhas são/estão deitadas sobre o chão, para se protegerem do vento, 
cobrindo o solo. ora, Pedro não sei se sabia, mas os herbicidas são aplicados no chão; 
por isso, durante praticamente todo o ano não se pode aplicar glifosato. Porquê?, 
pergunta. Porque o glifosato é um herbicida sistémico. sim, sistémico, não se assuste 
com a palavra, que eu explico. É um herbicida que, se toca em alguma parte vegetal 
da planta, ataca ...

Leia mais em: https://www.publico.pt/2018/07/14/fugas/opiniao/ainda-o-
pico-e-o-problema-dos-herbicidas-1837631

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).

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/luiz-horta/2018/07/libanesa-lanca-livro-de-culinaria-sobre-o-isla.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/luiz-horta/2018/07/libanesa-lanca-livro-de-culinaria-sobre-o-isla.shtml
https://www.publico.pt/2018/07/14/fugas/opiniao/ainda-o-pico-e-o-problema-dos-herbicidas-1837631
https://www.publico.pt/2018/07/14/fugas/opiniao/ainda-o-pico-e-o-problema-dos-herbicidas-1837631
http://fugas.publico.pt
http://fugas.publico.pt


12vinotícias

“FALTA MÃO DE OBRA NAS VINÍCOLAS FRANCESAS NESTE VERÃO”
REVUE DU VIN DE FRANCE - REDAÇÃO - VINHOS - 12/07/2018

 Corte dos galhos infrutíferos, levantar os outros, fazer poda verde da folhagem excessiva: o trabalho de manutenção das vinhas são grandes consumidores de 
empregados, tanto os especializados como os sazonais, mas as vinícolas estão sem mão de obra neste verão em Gironde, em Bordeaux, com às vezes ofertas que são menos 
da metade das necessidades.
 “Tratores, mecânicos, líderes de equipe e trabalhadores sazonais para o trabalho de abril até o final de agosto tem sido uma preocupação nos últimos dois ou três 
anos, e este ano é pior do que os outros”, diz sophie Lauret, da empresa Banton Lauret, que presta serviços para vinhas e adegas, na região próxima de saint-emilion.
 esta falta crônica de mão de obra afeta toda a França, particularmente as bacias vinícolas do Languedoc-Roussillon e o Grande Leste, de acordo com a associação 
nacional de Formação de emprego agrícola (anefa), que é incapaz, no entanto, de fornecer estatísticas globais. na região de Gironde, o principal empregador da França 
na agricultura, dos 2.150 empregos sazonais oferecidos pela anefa, apenas 1.000 pessoas responderam efetivamente.
 a falta de valorização deste setor, os riscos em termos de saúde com o uso de produtos tóxicos, o trabalho físico, horários específicos e salários não superiores ao 
salário Mínimo (1.170,69 euros líquidos por mês) são tantos freios ao recrutamento de mão de obra. especialmente a falta de habitação no Médoc, e a falta de meios de 
locomoção no maior departamento da França, também estão envolvidos.
 o contexto econômico desempenha um papel importante, “com a recuperação econômica da espanha e a competição das demais atividades econômicas locais, 
serviço, comércio, construção”, estima a anefa. Há ainda o agravante da necessidade de trabalho diminuir nas vinhas quando eles são afetados por riscos climáticos tais 
como a geada do ano passado (60.000 hectares afetados em Gironde), empurrando os empregados sazonais para outros setores de atividades, diz a associação.

OS TRABALHOS DA VINHHA SÃO POUCO VALORIzADOS- Para atrair trabalhadores, vários bônus, como almoços em marmitas térmicas e treinamentos são oferecidos, 
especialmente para mantê-los nestas atividades. Mas isso continua sendo insuficiente: as vinícolas têm dificuldade em recrutar pessoal qualificado (tratoristas, por exemplo) 
e os trabalhadores, uma vez treinados, nem sempre permanecem na região.
 Todos os dias, a empresa Banton Lauret luta com um alto índice de absenteísmo. Uma manhã de julho, por exemplo, 882 pessoas foram registradas para trabalhar, 
mas apenas 720 apareceram para trabalhar nos grandes terroirs de Bordeaux (saint emilion, Médoc, Pessac-Léognan, etc.)
 dificuldade adicional, seus clientes às vezes precisam de um grande número de trabalhadores, mas por um tempo muito curto. “Há uma falta de sazonal. Temos 
picos de trabalho em dois ou três dias e estamos à procura de 15 a 20 pessoas” para o levantamento de galhos das videiras e remoção de folhas, relata Yann Todeschini, 
co-proprietário dos Chateaux de Mangot na denominação de Grand Cru de saint-emilion e La Brande nas Cotes de Castillon Bordeaux.

A DEMANDA é CONCENTRADA ESPECIALMENTE NA PRIMAVERA E NO VERÃO - “Tudo deve ser feito antes do final da semana. existe uma forte pressão sobre doenças 
com a evolução do tempo”, diz ele, explicando que a agricultura orgânica precisa de mão de obra entre 25 a 30% maior do que na agricultura convencional.
 a demanda por trabalho vinha se concentra principalmente na primavera e verão, com metade das ofertas de empregos sazonais, porque a colheita está agora na 
maior parte mecanizada. 
 o órgão público conseguiu preencher 10.000 ofertas para trabalhos nos vinhedos. de acordo com a pesquisa anual dos empregadores, 32.000 pedidos de emprego 
foram registrados para este ano. Um problema é que os empregados sazonais podem decidir onde eles querem trabalhar. (Fonte – Revue du Vin de France - Com aFP)

Leia o artigo completo em: http://www.larvf.com/vin-vignes-travail-bordeaux-viticulture-emploi-metier-terre-raisin-formation-saisonnier-saison-printemps-
ete-temps-partiel,4597819.asp

http://www.larvf.com/vin-vignes-travail-bordeaux-viticulture-emploi-metier-terre-raisin-formation-saisonnier-saison-printemps-ete-temps-partiel%2C4597819.asp
http://www.larvf.com/vin-vignes-travail-bordeaux-viticulture-emploi-metier-terre-raisin-formation-saisonnier-saison-printemps-ete-temps-partiel%2C4597819.asp
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“LANÇADA GARRAFA QUE PROMETE DEIXAR O VINHO SEMPRE GELADO “ - POR MARCELO COPELLO
VINOTECA - BACO MULTIMIDIA - 11/07/2018

 Uma empresa de design alemã, lançou a “primeira garrafa de vinho de duas camadas”, que mantém o vinho frio sem a necessidade de colocá-lo de volta 
no refrigerador.
 Chamada de Cooleo, a garrafa de parede dupla fornece uma camada isolante que ajuda a manter as bebidas frias, eliminando a necessidade de colocar 
a garrafa de volta na geladeira, afirma a marca.
 ela é feita de vidro de borosilicato, que “tem uma excelente nitidez e durabilidade, resistente a arranhões”. É vedada com um fecho de vidro Vinolok, o 
que significa que a garrafa pode ser reciclada e reutilizada.
 Kim soohee, fundador e Ceo da empresa de design our Wonderful World, que lançou o produto, espera que as pessoas também personalizem a garrafa 
usando designs, gráficos, obras de arte e vinhos diferentes.
 ela disse que os envolvidos no projeto estão muito entusiasmados por lançar esta garrafa limpa e sustentável além de toda a funcionalidade.
“nós passamos os últimos três anos selecionando os materiais de vidro adequados, desenvolvendo o design e estilo na garrafa”.

Leia o artigo completo em: http://www.marcelocopello.com/post/lancada-garrafa-que-promete-deixar-o-vinho-sempre-gelado

RASPE O RÓTULO E SINTA O CHEIRO DO VINHO (12/07/2018) - na onda do vinho rosé, a empresa Winc lança Cocomero (significa melancia em italiano). 
Vendido por Us $ 15 a garrafa, a brincadeira começa antes mesmo de abrir o vinho. o rótulo vem com uma raspadinha que promete trazer o aroma do vinho 
dentro. a empresa afirma que ao sentir o cheirinho da melancia perfumada o consumidor não vai resistir em vai levar o vinho pra casa.  
 o vinho é feito com a uva Barbera e segundo o produtor, tem “notas de melancia, madressilva, ruibarbo”, e é descrito como “ brilhante, suculento, seco 
e cheio de sabor de melancia”.
 Populares nos anos 70 e 80, a tecnologia de “risco e sniff” foi criado em 1965 pelo Minnesota Mining and Manufacturing Company usando um processo 
chamado de microencapsulação. o cheiro desejado é envolto em microcápsulas que se quebram quando esfregadas suavemente e liberam o aroma, que pode 
ser preservado por um longo tempo antes que a superfície seja arranhada....

Leia o artigo completo em: http://www.marcelocopello.com/post/raspe-o-rotulo-e-sinta-o-cheiro-do-vinho2

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

http://www.marcelocopello.com/post/lancada-garrafa-que-promete-deixar-o-vinho-sempre-gelado
http://www.marcelocopello.com/post/raspe-o-rotulo-e-sinta-o-cheiro-do-vinho2
www.marcelocopello.com%20
contato%40marcelocopello.com
http://www.marcelocopello.com/blog
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12 A 19 DE AGOSTO 2018 – VAMOS AO SUL 
DE MINAS E NORTE DE SÃO PAULO II 

 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

29 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO 2018 – 
SEGREDOS DOS OLIVAIS DA MANTIQUEIRA 

 Você já provou os azeites mineiros? a serra da Mantiqueira, com 
extensão territorial que contempla os estados do Rio de Janeiro, são Paulo e 
Minas Gerais, é o berço de onde nascem os azeites que conheceremos nessa 
viagem histórica e sensorial, desvendando os segredos de uma região com seus 
territórios gastronômicos únicos e encantadores, com fazendas centenárias, ricas 
em histórias e azeites. Visitas a lagares de produtores, analises e degustações 
sensoriais de azeite de agricultura familiar, jantares harmonizados com 
azeites locais serão experiências únicas, orientadas e acompanhadas sempre 
pela azeitologa ana Beloto. Uma viagem e uma oportunidade de conhecer e 
desvendar os segredos de nossas riquezas gastronômicas através do azeite que 
produzimos, um alimento usado que é difundido há mais de 12.000 aC e que 
em 2018 completa uma década da extração do primeiro azeite Brasileiro, na 
região de Minas Gerais! Bem-vindo a viagem pelo segredos do azeite mineiro, 
um tesouro de Minas a ser desvendado!
 Mais informações: Zênithe Travelclub - operacoes@zenithe.tur.br  ou (31) 
99791-8093

VIAGENS

VAGAS DISPONÍVEIS
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NOTÍCIAS ENOGASTRONOMICAS E DICAS

VINHO COM SOTAQUE MINEIRO GANHA PRÊMIO NA INGLATERRA
 o vinho amariano Malbec 2013, produzido por José Carlos Mariano em Mendoza, na argentina foi um dos vencedores do internacional Wine Challenge, 
realizado em Londes, e considerado por especialista como um dos concursos mais criteriosos do mundo. o vinho ganhou Medalha de Prata.
 José Carlos conheceu há 8 anos o projeto The Vines of Mendoza, na argentina, e deu os primeiros passos para transformar seu sonho em realidade, 
produzindo seu vinho a partir de um lote de 1,2 hectares, plantados com uvvas syrah (1/3) e Malbec (2/3). seu Malbec é o que podemos chamar de um super-
Premium, que passa 18 meses em barricas de carvalho e depois 16 meses em garrafa antes de chegar aao mercado.
 os vinhos do Mariano são realmente muito bons e valem cada gole tornando seu sonho em realidade! (Fonte: Vinotícias – 15/07/2018).

A GARRAFA E O GALÃO 
 Como foi definido o volume de 750 ml para a garrafa de vinho.  Você já parou para se perguntar o porquê de uma garrafa de vinho ter 750 ml e não 1 litro “redondo”? 
Pois é. Quando paramos para refletir sobre essa questão podemos conjecturar muitas hipóteses. algumas delas podem ou não ter a ver com os três quartos de litro terem 
se tornado a medida padrão das garrafas de vinho.
 Muitos aventam a possibilidade de que os 750 ml tenham nascido da capacidade pulmonar dos sopradores de vidro. Há quem diga que os produtores de vidro só 
eram capazes de criar espaços que correspondiam a 650 ou 750 ml de líquido quando sopravam o vidro quente para os recipientes. Mas a “industrialização” da produção 
ocorreu no século XVii e, ainda assim, manteve-se esse “padrão”?
 Parece pouco provável, não? então, outra teoria diz que 750 ml era a quantidade média de vinho consumido por refeição por um europeu. É inegável que o pessoal 
antigamente bebia vinho em profusão. aliás, vale lembrar que, durante a idade Média, era mais seguro beber vinho do que água. ainda assim, essa tese não parece das 
mais confiáveis.
 Há quem sustente ainda que a medida teria sido padronizada em decorrência da quantidade de taças servidas em um restaurante. ou seja, com 750 ml, você poderia 
servir até seis taças de 125 ml. Haja precisão na hora de servir.
 a possibilidade mais aceita, contudo, remete ao comércio entre França e inglaterra. ou seja, deveu-se por uma questão de ajuste de medidas. enquanto os franceses 
usavam litros como medidas de volume, os ingleses usavam os galões imperiais – que equivalem a 4,54609 litros. os vinhos eram embarcados em barricas de 225 litros, o 
que equivalia a aproximadamente 50 galões. e esses 225 litros também equivaliam a 300 garrafas de 750 ml. então, para ficar mais fácil, uma barrica era igual a 50 galões 
ou 300 garrafas. dividindo 300 por 50 significa que um galão é igual a seis garrafas. acredita-se que, por essa razão, até hoje os vinhos são costumeiramente vendidos em 
caixas de seis ou 12 garrafas.
 enfim, como sempre, em quase tudo na história da humanidade e do vinho, essa questão foi definida pelo comércio. Vale lembrar, contudo, que a legislação apontando 
que 750 ml seria “definitivamente” o padrão é da década de 1970. (Fonte – Revista adeGa – Redação – 10/07/2018).

AROMA DE VINHO ENVELHECIDO 
 Uma única enzima é responsável por dar o cheiro característico. Pesquisadores da Universidade de estrasburgo, na França, descobriram que uma única enzima é 
responsável por dar o aroma característico de vinhos envelhecidos. a CYP76F14 é conhecida por construir e quebrar certos tipos de químicos essenciais na produção de vinho. 
ela seria essencial para a criação de lactona, o composto que dá o aroma de coco e creme, que algumas bebidas envelhecidas possuem. 
 segundo os cientistas, a enzima atua antes mesmo de as uvas serem esmagadas, transformando o composto monoterpenol linalool em (e)-8-carboxylinalool e, quando 
o vinho matura, este último se transforma em lactona. (Fonte – Revista adeGa – Redação – 11/07/2018).

BOLO E PÃES COM SABOR DE CABERNET?
 empresa cria farinha com restos de uvas e garante que ela mantém o sabor dos varietais. Que tal preparar um bolo com sabor de Merlot? não, a ideia não é fazer 
uma infusão para misturar na massa, mas usar farinha da própria uva. Pelo menos é o que garante a Finger Lakes Wine Flour, empresa que criou uma linha de farinhas 
usando restos das uvas. 

VINHO E CULTURA
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 “inicialmente, estava tentando fazer biodiesel do óleo das sementes de uva. Rapidamente aprendi que as sementes são um pequeno percentual do bagaço que é 
produzido nas vinícolas. a maior parte é das peles. e elas possuem tantos nutrientes e aqui elas costumam ser descartadas. então reciclamos todo o bagaço que recebemos”, 
afirmou Hilary niver-Johnson, a criadora da farinha.
 sua linha de farinhas possui as variedades Merlot, Cabernet sauvignon, Cabernet Franc, Pinot noir, Riesling, Gewürztraminer e um “blend tinto”. segundo Hilary, a 
farinha das uvas deve ser usada como complemento da farinha das receitas convencionais. ela aponta ainda que os diferentes “sabores” mantêm os perfis de cada variedade.
 “Temos tentado combinar cada farinha com uma fruta que mais chegue próximo ao seu sabor. Combinamos Merlot com pratos de morango, Cabernet sauvignon com 
amoras, Cabernet Franc com mirtilos, Gewürztraminer com pêssego, Riesling com maçã e Pinot noir com cereja”, apontou. ela sugere ainda misturar as farinhas em molhos 
de macarrão para adicionar sabor. (Fonte – Revista adeGa – Redação – 13/07/2018).

DEGUSTAÇÃO VERTICAL OU HORIzONTAL
 Você sabe a diferença entre elas? Qual é a sua favorita? o propósito de degustações verticais e horizontais são diferentes. enquanto na primeira você busca identificar 
as influências do clima e da evolução em um mesmo vinho de safras diferentes, na segunda as comparações podem ser um pouco mais abrangentes.
 em uma degustação horizontal “típica”, você selecionará vinhos de uma mesma safra, de uma mesma região vitivinícola e de um mesmo estilo e/ou varietal. Por 
exemplo, você pode selecionar rótulos de sauvignon Blanc de 2016 de diferentes produtores de santa Catarina. dessa forma, você pode comparar diferenças de vinificação 
e sutilezas de terroir entre vinhos produzidos em um mesmo ano.
 no entanto, é possível criar degustações “horizontais” com outras variáveis que não somente a safra. É muito comum, por exemplo, vermos degustações de varietais de 
diferentes produtores e diferentes regiões – de safras iguais ou não. Um exemplo: uma seleção de diversos Carménère chilenos de regiões e produtores diferentes pode lhe 
dar uma ótima visão de como essa cepa se comporta em locais distintos. Quer ir além? Tente, por exemplo, Pinot noir dos mais variados terroirs do mundo, como Borgonha, 
Califórnia, nova Zelândia etc.
 Provas horizontais geralmente ajudam os degustadores a identificar diferenças específicas nos estilos de vinificação ou ainda aprender a reconhecer características de 
um varietal, de uma região ou de um estilo. elas costumam ser as preferidas das confrarias mundo afora.

OUTRAS IDéIAS - dependendo da frequência dos encontros, as confrarias tendem a “esgotar” alguns temas de degustação horizontal. Uma brincadeira interessante de fazer 
para alternar é uma prova em que a comparação dos vinhos deve ser feita de acordo com a harmonização, ou seja, quais vinhos combinam melhor com um determinado 
prato sugerido. experimente e divirta-se. (Fonte – ReVisTa do VinHo / essenCia do VinHo - Redação – 29/06/2018).
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