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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 e abs@
abs-rio.com.br

SÃO PAULO

ABS-SP
PINOT NOIR DA NOVA ZELÂNDIA

09/05/2018- 20:00

Se a Sauvignon Blanc é a mais 
prestigiada uva branca da Nova 
Zelândia, poucos discordarão se 
afirmarmos que a Pinot Noir é a rainha 
dentre as variedades tintas do país. 
Com uma posição geográfica bastante 
apropriada para o cultivo da delicada 
e caprichosa Pinot, há regiões na Nova 
Zelândia que mostram condições de 
crescimento consideradas por alguns 
como similares às da Borgonha. 
Isso fica ainda mais evidente em 
Martinborough, que, a 40ºS, situa-se 
num paralelo equivalente à da famosa 
região francesa. Some-se a isso o 
solo com cascalho de rio e o índice 
pluviométrico da região e veremos o 
que levou dois cientistas a plantarem 
a Pinot Noir aí em 1979, com belos 
resultados. As videiras novas e um 
microclima com ótimo gradiente 
térmico – dias quentes e noites frias 
– produzem Pinots com fruta bem 
presente. Teremos a oportunidade 
de confrontar dois vinhos de 
Martinborough, na Ilha Norte, com 
três de Marlborough, na Ilha Sul, 
ambas excelentes regiões para a Pinot. 
Inscreva-se logo!

Valor Individual: R$85 (associados), 
R$70 (alunos associados) e R$190 
(não associados)
Inscrição: (11)3814-7853| abs-sp@
abs-sp.com.br

ABS-RIO-FLAMENGO
BORGONHA, ESSA DESCONHECIDA 

16/05/2018- 19:30

Muito se fala sobre os vinhos da 
Borgonha, mas pouco se degusta de lá. 
Talvez os dois principais motivos sejam 
o preço elevado dos vinhos e a grande 
profusão de produtores com níveis de 
qualidade muito variados. Nos grupos 
de degustação os vinhos da Borgonha, 
quando raramente aparecem, são os 
que geram o maior desvio padrão 
entre as notas dos participantes. 
Muitos destes até concluem que não 
gostam de vinhos da Borgonha. Como 
conhecer os vinhos de lá? Roberto 
Rodrigues acaba de saltar do evento 
“Les Grands Jours de Bourgogne” 
para o qual foi convidado pela terceira 
vez. Les Grands Jours de Bourgogne 
é um evento bianual, com a duração 
de cinco dias (segunda a sexta), em 
vários locais, onde são oferecidos para 
degustação uma ampla variedade de 
vinhos. Na edição de 2018 estavam 
em degustação aproximadamente 
onze mil vinhos. Segundo RR, a grande 
dificuldade de participar de um evento 
destes é decidir o que degustar e o que 
não degustar, e ainda o que raramente 
beber.

Valor Individual: R$363,00(sócio) e 
R$471,00 (não sócio)
Inscrição: (21)2285-0497 e abs@
abs-rio.com.br

SBAV-SP
DEGUSTAÇÃO  DOC ABRUZZO

10/05/2018- 20:00

No próximo dia 10 de maio tem 
degustação especial de vinhos italianos 
da vinícola Talamonti localizada na 
região de Abruzzo. Quem vai comandar 
o evento é Rodrigo Redmont, sócio-
proprietário da vinícola.

Valor Individual: R$50,00 
(associados)
R$ 100,00 (não associados)
Inscrição: (11)3814-7905| vinho@
sbav-sp.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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CEPAS NOBLES SAUVIGNON BLANC 2015 – CERRO CHAPEU - BODEGAS CARRAU 
- URUGUAI
  
 Em 1752, na Catalunha, Espanha, fundavam-se as Bodegas Carrau. Com todo esse tempo de experiência, a família Carrau 
elabora vinhos no Uruguai desde 1930 com cuidado e muito investimento em pesquisa e é também importante para a 
produção de vinhos brasileira, com iniciativa e desenvolvimento de regiões vinícolas do Rio Grande do Sul. 
 Desde 1976, os Carrau passaram a investir numa região até então pouco explorada do Uruguai: Rivera, quase na fronteira 
com o Brasil, possui solos mais pobres e uma maior amplitude térmica que as áreas de maior extensão de cultivos mais ao 
sul, possibilitando-lhes desenvolver um trabalho de alta qualidade com seus vinhos.
 A linha Cepas Nobles utiliza as variedades mais bem adaptadas ao terroir uruguaio para produzir vinhos agradáveis de 
beber e muito acessíveis. Sauvignon Blanc, uva que está se tornando referência para brancos no Uruguai, se mostra bastante 
fresca, viva e delicadamente aromática.

Notas de Degustação: Cor amarelo palha, mostrando que o vinho ainda se mostra bastante jovial. No nariz, os aromas 
tropicais estão misturados com notas de ervas ideia de um vinho muito fresco e com acidez viva. Notas de maracujá criando 
um olfato extremamente atraente, menos vegetal e menos intenso que os SB chilenos ou neozelandeses, por exemplo. 
Na boca, a sua acidez é muito boa, convidando-o a beber um gole após outro. Tem boa persistência na boca e seu sabor 

lembra o maracujá e manga, com algumas frutas cítricas e nota de arruda. Fácil de gostar e de beber. Tenha uma segunda garrafa à mão.

Guarda: o vinho já está pronto para consumo, mas aguenta fácil mais um ano.

Notas de Harmonização: ideal com pratos de crustáceos, peixes, camarões, cozinha japonesa, carnes brancas.

Temperatura de Serviço: 8 a 18ºC.

Onde comprar: Em BH: ZAHIL – REX-BIBENDI - End.: Rua Antônio de Albuquerque, 917 - Funcionários – MG. Esquina de Rua Levindo Lopes. Tel.: (31) 3227-
3009.

 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

http://www.blog.outono81.com.br/
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D´ANGELO CASELLE RISERVA 2003 – AGLIANICO DEL VULTURE – BASILICATA – ITÁLIA
  
 Donato D’Angelo tem sido o principal produtor de Aglianico del Vulture, com mais de um século 
produzindo aglianicos sensacionais. O vinho é amadurecido por dois anos em tanques de cimento, depois 
deixado para descansar por mais dois anos em grandes tonéis, e finalmente envelhecido por um ano em 
garrafa. Um rótulo há décadas indiscutível ponto de referência daqueles que são os grandes tintos do Sul: 
não deixe escapar, se encontrar um garrafa!

Notas de Degustação: Com 15 anos de guarda, o vinho mostra uma bela cor granada, ainda brilhante. 
Nariz majestoso, etéreo, quente, de muita elegância e complexidade, mostrando alcaçuz, notas de frutas 
maduras e secas, algo de vegetação rasteira, couro e defumado, toque mineral (grafite), balsâmico e fundo 
de tabaco; o que faz pensar em uma importante estrutura tânica, de um vinho firme, ainda cheio de grande 
textura. O nariz é espetacular por seu caráter complexo, elegante e misterioso, expressando a grandeza do 
terroir e da videira. Paladar de grande amplitude, maduro, uma estrutura tânica fina, aveludada, persistente 
e consistente, com tudo muito bem integrado.

Guarda: creio que foi bebido num grande momento.

Reconhecimentos – citado no Livro 1001 Vinhos para Beber antes de Morrer (pag.517).

Notas de Harmonização: É um excelente acompanhamento para preparações à base de carne e aves 
nobres em particular. Ideal em combinação com o pombo assado recheado.

Temperatura de Serviço: 16 e 18ºC.

Onde comprar: Lembro de ter comprado na CASA DO VINHO em BH- End.: Loja Barro Preto - 
Av. Bias Fortes, 1543 – Barro Preto - Tel: (31) 3337-7177. Loja Mangabeiras – Av. Bandeirantes, 504 – 
Mangabeiras – Tel: (31) 3286-7891. 
Blog: http://blogdacasadovinho.blogspot.com / Facebook: www.facebook.com/casadovinhobh / 
Site: www.casadovinho.com.br

http://blogdacasadovinho.blogspot.com
www.facebook.com/casadovinhobh
www.casadovinho.com.br
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 Muitos participantes de degustações me perguntam por que os vinhedos são encontrados 
frequentemente nas encostas das colinas e montanhas? 
 Apesar de ser uma pergunta relativamente simples, a resposta não é tão fácil assim. A 
resposta curta é que tudo depende da história cultural da região; enquanto a resposta mais 
longa vai merecer um pequeno aprofundamento no assunto.
 Em primeiro lugar, ao longo da história do vinho, as videiras foram plantadas onde as 
pessoas viviam, e se a terra era montanhosa e escarpada, era onde elas eram cultivadas - 
já que era o trecho de terra que estava disponível. Grandes exemplos disso estão no Mosel, 
no Porto e no Piemonte. Na Alemanha, o rio Reno divide duas regiões, com condições 
totalmente diferentes: no Rheingau, vinhedos em escarpas e domínio total da uva Riesling. 
No Rheinessen, poucas escarpas, os vinhedos se espalham em colinas suaves, disputando o 
terreno com outras culturas, e há a presença bastante marcante da Múller-Thurgau.
 Foi somente anos mais tarde que descobriu-se que esse fator, o declive da colina, 
poderia influenciar na produção de um vinho de melhor qualidade, já que pode fornecer 
um ambiente ideal para irradiar calor, luz solar, água e nutrientes que a videira precisa para 
florescer e crescer.
 Outo ponto que entra em consideração passa pela Borgonha. Aqui, ao longo dos 
séculos, os vignerons têm plantado tanto em áreas planas quanto montanhosas. Com o 

tempo, uma classificação foi definida para mostrar a qualidade (Bourgogne - Branco ou Tinto, Village, Premier e Grand Cru) e as pessoas notaram que os 
melhores vinhos, os Grand Crus, eram produzidos em vinhedos plantados em colinas. Escusado será dizer que esta experiência nos leva a pensar que o plantio 
em colinas proporcionou um vinho de maior qualidade.
 Hoje, temos mais dados científicos para apoiar a ideia que o plantio em colinas ou montanhas pode fornecer um vinho de melhor qualidade, pois pode 
haver melhor drenagem, exposição ao sol, calor, solos e proteção contra geadas. No entanto, é extremamente importante notar que o plantio em uma encosta 
não equivale necessariamente a um vinho de maior qualidade.
 O grande exemplo – Bordeaux, é conhecido por ter alguns dos vinhos da mais alta qualidade do mundo e a maioria desses vinhedos é plantada em áreas 
planas. Como conseqüência, é importante lembrar que a qualidade de um vinho é uma combinação do clima, solo, variedade de uva, bem como as pessoas 
que produzem o vinho que podem fazer a diferença na qualidade.
 Alguns especialistas em vinho observam que uma região escarpada dá personalidade à bebida local. Nas encostas banhadas por brisas frias, as uvas 
amadurecem lentamente. O ar marítimo resfria as vinhas à noite, mantendo os ácidos intactos (o que é ótimo para o vinho). Os sabores amadurecem nas uvas 
antes que os níveis de açúcar fiquem muito altos, permitindo níveis mais baixos de álcool no final do produto. Esses vinhos são cheios de vida, interessantes 
e impressionantes. Frequentemente, o solo montanhoso é fino e pedregoso, e isso também é bom: vinhas que lutam para se desenvolver em solos pobres 
produzem menos e melhores uvas, com sabor mais concentrado.
 Em resumo, a escolha do local para plantio do vinhedo talvez esteja ligado à cultura primeiro, depois à história e à ciência. Saúde!  

VINHEDOS DE ENCOSTAS DAS COLINAS E 
MONTANHAS PRODUZEM VINHOS MELHORES? 

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

“PRECEITOS QUE O VINHO INCITA” 
- POR JORGE LUCKI

VALOR ECONÔMICO - 04/05/2018

 Declaração recente do presidente francês Emmanuel Macron, dizendo que gosta 
de vinho e o bebe regularmente, é motivo de comemoração no meio vitivinícola da 
França. Não é para menos. Os impostos não vão baixar, nem vai haver relaxamento 
da lei Évin (por incrível que pareça é o nome do autor da lei referente à luta contra o 
tabagismo e o alcoolismo - não distinguindo vinho de outros destilados -, promulgada 
em 1991), que impõe controles rígidos à publicidade da bebida, mas a posição de 
Macron é um alento a um setor desprezado pelos chefes de governo anteriores 
(Jacques Chirac, em 2002, afirmou que tomava Coca-Cola; Nicolas Sarkozy, só água; 
e François Hollande decidiu vender parte da adega do Palácio do Eliseu), a despeito 
de sua tradição e indelével ligação com o país. 
O presidente foi incisivo em seu apoio à vitivinicultura e contrário aos defensores de 
uma política mais dura contra o alcoolismo ao afirmar que “é aflitivo para a saúde 
pública quando jovens se embriagam a um ritmo acelerado com álcool ou cerveja 
forte, mas não é com vinho”. E finalizou com uma famosa frase de um de seus (bons) 
antecessores, Georges Pompidou: “N’emmerdez pas les français”, algo como, em 
tradução livre, “preocupem-se com coisas mais importantes e deixem de aborrecer os 
franceses”.
Mais do que representar fonte de recursos advindos das exportações e dos mais de 
80 milhões de turistas estrangeiros que a França recebe por ano, boa parte atraídos 
pela gastronomia e pelo vinho, o nobre fermentado encarna subliminarmente alguns 
dos valores fundamentais do país: liberdade, identidade e, em especial, fraternidade. 
Comunhão, compartilhamento, convivialidade, tolerância e a valorização do prazer e 
do lado bom da vida, estão entre os preceitos que o vinho incita.
Todas as antigas civilizações se referiam ao vinho como a bebida dos deuses, e 
por vezes como um próprio deus, caso de Dionísio e Baco, com citações nos livros 
sagrados dos judeus e dos cristãos, o que ressalta sua relação com essas religiões, 
mas também com o islamismo, ainda que isso possa parecer contraditório. O tema 
no “Alcorão” não é claro, dizendo uma coisa e seu contrário. Hugh Johnson, em “A 
História do Vinho”, dá a entender que, no começo, a bebida era permitida e cultuada, 
invertendo-se depois de uma briga entre dois muçulmanos, ainda nos tempos em que 
Maomé vivia.
À “proibição absoluta” atribui-se o fato de ambos terem bebido. Consta que o vinho 
teria sido banido do islamismo dez anos após a morte de Maomé. Talvez outras ideias 
dele, menos belicosas, tenham sido modificadas. O fato é que a interpretação negativa 
de uns poucos se alastra facilmente, cega e faz esquecer princípios elementares, 

SELEÇÃO DE ARTIGOS

prejudicando muitos.
Isso também diz respeito do lado dos judeus, para quem o vinho é importante: na fé 
judaica sabe-se, por exemplo, que este mundo não pode ficar como está. O nobre 
fermentado é inclusive citado quando se fala na fé em um mundo melhor, sem 
miséria, fome, guerras nem conflitos. É a aguardada era messiânica. Para o judaísmo, 
a chegada do Messias será celebrada com banquete, em que será servido o Leviatã, o 
grande peixe do inicio da criação, e vinho especial. A bebida será elaborada com as 
primeiras uvas que o Criador guardou do Éden, quando o jardim sagrado ainda era 
na terra. Nessa refeição tão aguardada, o lugar para o vinho está reservado.
O mesmo ocorre em todas as cerimônias, desde a circuncisão até o casamento. 
Está nos “Salmos” que “o vinho alegra o coração dos homens”, e ao reconhecer e 
agradecer a Deus pelo momento o vinho está sempre presente. Em qualquer refeição 
judaica, que começa com o pão, é rezada uma benção para ele. Por sua importância, 
o pão - de tão básico - desobriga de fazer as bênçãos dos demais alimentos. Vale 
para tudo, menos para o vinho, que requer benção específica.
A religião judaica, em sua versão mais ortodoxa, impõe normas para a produção, 
manuseio e consumo de alimentos, certificados como produtos “casher”. Com vinho 
não é diferente. O que o diferencia não é a qualidade ou estilo, mas o processo de 
elaboração: as uvas e a forma de cultivá-las são as mesmas de qualquer outro vinho 
disponível. As mudanças começam quando os cachos chegam à adega para iniciarem 
os preparativos e a fermentação. Apenas pessoas que observam os preceitos da 
religião podem manuseá-las, com a supervisão, até o engarrafamento, feita por um 
rabino.
Essas leis ainda em vigor datam de séculos antes de Cristo. Deu tempo ainda de a 
viticultura grega se instalar em toda a costa do Mediterrâneo levada pelo culto a 
Dionísio, ao qual se atribui a origem divina do vinho. Com o advento do cristianismo, 
o vinho passou a fazer parte da santa missa católica. Na Eucaristia - a missa -, o vinho 
produzido pelo homem torna-se, pela fé e, portanto, espiritualmente falando, em 
sangue purificado e purificador de Jesus para a salvação de todos. 
Há grande número de citações sobre a bebida no Novo Testamento, algumas práticas, 
como a de Paulo, que, escrevendo a seu discípulo Timóteo, recomendava firmemente: 
“Não continues a beber somente água; toma um pouco de vinho por causa de teu 
estômago e de tuas frequentes fraquezas”.

Leia mais em: http://www.valor.com.br/cultura/5500927/preceitos-que-o-
vinho-incita#

* 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/5500927/preceitos-que-o-vinho-incita%23
http://www.valor.com.br/cultura/5500927/preceitos-que-o-vinho-incita%23
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“A QUATRO SAIBASHIS”- POR LUIZ HORTA
FOLHA DE SÃO PAULO - COMIDA - 06/05/2018

 Sempre defendi a ideia de que a cozinha japonesa, diferente da nossa matriz europeia, não tem autoria, não depende da inventividade permanente (o “make it new” 
do ocidente), mas do aperfeiçoamento de modelos.
 Complicou? Vou tentar falar normalmente. É uma cozinha dedicada a melhorar copiando o que um mestre fez de modo absoluto, usando o melhor produto, sem 
necessidade de inventar. Pegando a arte como paralelo fica mais fácil, a cozinha japonesa pinta um mesmo quadro, repetidas vezes, na busca da sua essencia, em lugar de 
fazer tudo diferente sempre. O “artista” cozinheiro quer o melhor de uma coisa que já existe, enquanto na nossa gastronomia o valor está na surpresa permanente. Por isso 
hesito em dizer que há gastronomia japonesa.
 Mas é uma tese simplificadora, também há criação na comida do Japão. Ela é menos dramática, ninguém vai fazer uma esfera de coelho como fez Ferran Adrià. Está 
nas sutilezas, a autoria existe no atrevimento dos pequenos gestos: uma montagem do prato com outra harmonia, uma pincelada de shoyu, um perfume de yuzu ralado na 
hora sobre o caldo.
 No jantar feito a quatro mãos por Telma Shiraishi e Saiko Izawa, no Aizomê, estas invenções ficaram mais evidentes.
 Telma já é, faz um tempo, a mais hábil chef japonesa da cidade. Saiko é conhecida pelas sobremesas da Casa do Porco Bar (ah, aquela que ela chamou “Clorofila”, um 
acontecimento vegetal em que o doce pouco aparece, uma das melhores criações nas cartas de São Paulo sob o nome de sobremesa). Convidada por Telma, Saiko mostrou 
seu lado salgado. O menu em nove pratos era dividido entre as duas.
 Vou usar como exemplo uma ostra. Fresca e boa, basta abri-la e comê-la. Telma coloca um delicado molho cítrico e ovas de peixe-voador, e Saiko, “leche de tigre” (o 
caldo do ceviche peruano) com caju fresco e castanhas de caju torradas. Percebeu?
 Eis duas receitas completamente diferentes, ostras modificadas pelo talento das cozinheiras, sem perder o gosto original, respeitando sua simplicidade oceânica.
 Entre tais duetos, havia solos. Saiko brilhou com um camarão empanado na folha de shisô. Telma na bule de porcelana que não trazia chá, mas um caldo saboroso 
para beber, e tirada a tampa, cogumelos e frutos do mar cozidos lá dentro. A epifania foi o wagyu com ouriço e wasabi, encontro da carne bovina com o intenso iodado do 
uni, mistura de mar e montanha fascinante.
 Nada disso é o que se encontra na comida japonesa convencional, e assim mesmo, tudo é perfeitamente japonês na sua discrição criativa. Uma aula, das muitas que 
o oriente não para de me dar. É fácil entender por que os franceses são entusiasmados por chefs japoneses (o crítico François Simon tem um livro sobre o assunto, “Cozinha 
Francesa, Chefs japoneses”).
 Esta é uma coluna atípica, pois o encontro das duas durou uma semana, a passada, e não há mais. Embora sempre se possa ir ao Aizomê, não preciso desculpa para 
provar a degustação de lá e ter uma aula sobre wasabi fresco e o cítrico favorito dos japoneses (agora, milagrosamente, produzido no Brasil, o yuzu). Espero que elas se 
reúnam mais para criar.
AIZOMÊ - ONDE: al. Fernão Cardim, 39, Jardim Paulista, tel. 3251-5157. QUANDO: de seg. a sex., das 12h às 14h30 e das 18h30 às 23h; sáb., das 18h30 às 23h
SAQUÊ E VINHOS - A escolha deveria ser beber saquê, e foi o que fiz. Eram três selecionados por Alexandre Iida --que todo mundo conhece como “Adegão”, apelido que 
pegou no tempo que tinha a pioneira Adega do Sake, na rua Galvão Bueno-- e Sergio Mizoguchi.  O Manotsuru Junmai Ginjo Genshu mostrou este mistério dos 
saquês, adaptar-se ao que se está comendo. Ficava doce ou ácido, quando necessário. Como eles, a uva riesling, principalmente na Alemanha, consegue o mesmo efeito.
 A carta oferecia igualmente vinhos, escolhidos pelas sommelières itinerantes Daniela Bravin e Cassia Campos.
 O Dr. L, um riesling seco de Ernie Loosen, muito bem pensado para a comida, funcionou como um saquê. Riesling tem a mesma capacidade camaleônica da humildade, 
adapta-se ao cardápio, e não fala alto na mesa, acompanha.
A opção do grego Tetramythos, de uva roditis, era boa também, capaz de olhar com alegria os desafios de raiz forte, sal do shoyu e a acidez dos vinagres.

Leia o artigo completo em: https://www1.folha.uol.com.br/colunas/luiz-horta/2018/05/a-quatro-saibashis.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.

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/luiz-horta/2018/05/a-quatro-saibashis.shtml
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“RIESLINGS SECOS ALEMÃES 2016:  GRACIOSOS, RESSONANTES, DELICIOSOS”- POR ERIC ASIMOV
NEW YORK TIMES- 03/05/2018

 As pessoas sempre reclamaram da complexidade dos rótulos de vinhos alemães. Além da falta de familiaridade da linguagem, a terminologia é usada quase em 
nenhum outro lugar e nem sempre faz sentido intuitivo.
 Paradoxalmente, os rótulos tradicionais têm uma precisão para eles que, se você dedicar um tempo para aprender a linguagem, comunica quase exatamente o que 
está na garrafa. Mas isso não impediu queixas.
 Assim, ao longo dos anos, as autoridades vinícolas alemãs e os produtores individuais tentaram simplificar as coisas. Muitos produtores agora usam nomes de marca 
para suas garrafas de preço moderado, que cortam o jargão, ou pelo menos eliminaram as fontes góticas que dificultavam a decifração de etiquetas mesmo para aqueles 
que conseguiam traduzir o significado.
 A ascensão do riesling seco na Alemanha nos últimos 20 anos deu às autoridades um incentivo adicional para tornar as marcas de vinhos mais amigáveis ao público. 
Em vez de aproveitar esta oportunidade, os alemães parecem ter tornado as regras de rotulagem ainda mais confusas.
 Costumava ser que aqueles que procuravam rieslings alemães secos precisavam ficar de olho na palavra “trocken”, que significa seco. Mas muitos produtores, não 
sem um bom motivo, queriam fazer distinções entre a qualidade dos locais de vinhedos, de modo que criaram uma sobreposição inspirada na Borgonha que poderia pelo 
menos sugerir uma hierarquia geográfica para os vinhos secos.
 O problema é que a nova terminologia não é consistente em todas as regiões alemãs. Muitos produtores que pertencem a certas associações de produtores adotaram 
o termo “grosses gewächs” para indicar vinhos secos de vinhedos individuais considerados excepcionais. Mas essa frase não é empregada na região de Rheingau, onde o 
termo preferido é “erstes gewächs”.
 Enquanto isso, não se deve confundir erstes gewächs com “erste lage”, que indica vinhos de sites que aspiram a agregar valor ao gewächs, mas ainda não receberam 
a designação. Nem deve ser confundido com grosse lage, indicando vinhos de locais de topo que não são secos. E definitivamente não confunda grosse lage com grosslage, 
um termo antigo que significa que um vinho vem de vários vinhedos em uma cidade específica, em vez de um vinhedo ou einzellage.
 Não é de surpreender que muitos produtores optem por usar a designação mais simples de trocken.
 Talvez seja um esporte injusto comentar sobre a natureza confusa dos rótulos de vinhos alemães. Mas eu menciono isto porque o painel de vinho recentemente provou 
20 garrafas de riesling alemão seco da safra 2016 excelente pela maior parte. A degustação foi cega, o que nos poupou do intimidante palavreado do rótulo. Mas qualquer 
um que examinar a lista de nossos 10 favoritos exigirá um dispositivo de decodificação.
 Para a degustação, Florence Fabricant e eu fomos acompanhados por Sabra Lewis, diretora de bebidas do L’Atelier de Joël Robuchon. Normalmente, visamos dois 
convidados, mas o segundo foi uma vítima do sistema de trânsito disfuncional da região de Nova York, então fomos em frente apenas com nós três.
 Embora os doces rieslings da Alemanha sejam singulares e estejam entre os tesouros do mundo do vinho, seus rieslings secos podem ser igualmente maravilhosos e 
igualmente diferentes daqueles de qualquer outro lugar.
Rieslings da Áustria geralmente se sentem mais firmes, mais densos e mais penetrantes, enquanto os da Alsácia são totalmente maiores e mais volumosos.
 Se eu posso falar geralmente sobre rieslings secos alemães, que podem variar consideravelmente dependendo de qual região eles vêm, eles são frequentemente muito 
mais delicados em textura do que os outros, precisos e parecidos com pedras preciosas do que ricos.
 Segundo muitos relatos, o clima difícil tornou difícil a safra de 2016 para muitos produtores, mas produziu vinhos de excepcional equilíbrio que ampliam muitas das 
melhores características dos rieslings secos alemães. Os vinhos que mais gostamos eram profundos e profundamente minerais, além de ressonantes e refrescantes.
 O que quero dizer com ressonância? São vinhos que se sentem tridimensionais na boca. Eles têm comprimento - seus sabores procedem de forma linear e duram 
muito tempo depois de engolir - e profundidade, o que sugere o tipo de complexidade que faz você querer provar o vinho de novo e de novo em um esforço para desvendar 
os sabores.
 Mas estes também são vinhos jovens, e os mais ambiciosos entre eles se beneficiarão com o envelhecimento de cinco a dez anos, para permitir que essas complexidades 
se desenrolem enquanto suavizam a acidez ondulante. Sabra se perguntou se alguns deles iriam relaxar e sugeriu que talvez 20 anos o fizessem. Eu não acho que vai 
demorar tanto tempo, mas os melhores desses vinhos valem a pena dar algum tempo.
 Nem todos os vinhos foram excepcionais, no entanto. O equilíbrio às vezes era um problema. Nós rejeitamos alguns vinhos que eram insuportavelmente ácidos - 
picantes e sem charme. Essa é uma reclamação antiga sobre rieslings alemães secos, e um que fiquei surpreso em descobrir ainda pode ter legitimidade.
 O bem superou o mal, no entanto. Sabra chamou-lhe uma safra transparente, o que significa que os vinhos eram bastante expressivos em seus terroirs. E encontramos 
alguns valores excelentes, vinhos que são deliciosos no momento. Entre eles estava o nosso melhor valor, um trocken do Schloss Mühlenhof em Rheinhessen - suculento, 
picante e, se não complexo, imensamente satisfatório, e apenas US $ 13 por um litro.
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 Logo atrás ficava o Blauschiefer trocken, de Stein, no Mosel, igualmente alegre, suculento e pedregoso e apenas US $ 19, embora por uma garrafa de 750 mililitros.
Enquanto frascos adoráveis, estes dois previsivelmente faltou a profundidade e nuance de nossos vinhos de topo (e mais caro). Nossa garrafa número 1 foi a Forster 
Ungeheuer, que fatura ganhos de von Winning no Pfalz. Terroso, vivo e multidimensional, o vinho é um prazer para beber agora, mas vai ficar ainda melhor com o tempo.
Se, a propósito, você quiser ler alguns textos promocionais de vinho, confira o importador americano de Von Winning, Terry Theise, que descreve este vinho em seu catálogo 
de 2017 assim: “firme e caramelo, shiitakes, gordura de ganso, mas todos em uma orgia agitada de hedonismo e licenciosidade.” Temo que multidimensional é tudo o que 
você conseguirá de mim.
 O segundo foi o Lorcher Krone de Eva Fricke no Rheingau, firmemente enrolado, mas gracioso e cheio de energia. Nossa garrafa de nº 3 era a Dalsheim Hubacker, 
que produzia salgadinhos de Keller em Rheinhessen, rica e suculenta, com sabores de damasco e minerais.
 Logo atrás desses vinhos estavam o intransigente e picante Haardter Herrenletten, de Müller-Catoir, no Pfalz, o equilibrado enérgico Maximin Klosterlay, erste lage, 
de Carl Loewen, no Mosel, e o fresco e floral Dhroner Hofberg, de A.J. Adão no Mosel. Também dignos de nota foram os Marienburg Fahrlay grosses gewächs de Clemens 
Busch no Mosel e a “detonação” de Immich-Batterieberg, também no Mosel.
 É importante enfatizar que essa foi uma degustação fragmentária, simplesmente um corte transversal da safra de 2016. Não tínhamos muitas garrafas da região de 
Nahe, onde os anos 16 foram especialmente elogiados; e em uma terra de muitos pequenos produtores, você pode olhar bem além do nosso top 10 para encontrar garrafas 
maravilhosas.
 Só sei que vale a pena procurar. E, se você não tiver certeza sobre quais palavras indicam que um vinho está seco além do trocken para todos os fins, o nível de álcool 
é muitas vezes uma oferta inoperante. Os vinhos doces, em que todo o açúcar no suco não foi convertido em álcool na fermentação, são geralmente menos de 10% de álcool. 
Essas garrafas secas foram de 11,5 a 13%.

Leia o artigo completo em:   https://www.nytimes.com/2018/04/26/dining/drinks/wine-school-etna-bianco-sicily.html 

https://www.nytimes.com/2018/04/26/dining/drinks/wine-school-etna-bianco-sicily.html
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“GODELLO, A CASTA NA MODA EM 
ESPANHA QUE OS PORTUGUESES ESTÃO A 

DESPERDIÇAR”- POR PEDRO GARCIAS
FUGAS - 05/05/2018

 Os produtores portugueses deviam conhecer melhor e inspirar-se mais no 
dinamismo que algumas regiões do Norte de Espanha estão a demonstrar na recuperação 
das castas com longa tradição local. 
 Em 1998, quando ainda não olhava para o vinho com sentido profissional, fiz uma 
reportagem com os portugueses que trabalhavam nas pedreiras de lousa na comarca 
galega de Valdeorras. Uma tristeza. Muitos deles matavam-se a trabalhar durante o dia 
e gastavam tudo à noite a beber copos e a jogar nas traga-perras, as máquinas que, na 
altura, enxameavam os café e bares de toda a Espanha.
 A maioria destes emigrantes eram de Trás-os-Montes e Alto Douro e tinham feito 
o percurso inverso ao da legião de galegos que muito antes haviam rumado ao Douro, 
para ajudar a plantar vinhas e a erguer os milhares de quilómetros de socalcos que 
povoam as encostas íngremes da região. Alguns desses galegos seriam, certamente, de 
Valdeorras e da vizinha Ribeira Sacra, uma réplica em miniatura do que era o Douro de 
antigamente, com as suas vinhas muito velhas penduradas em encostas quase a prumo.
 Na altura da reportagem, sabia muito pouco sobre estas regiões vinhateiras 
galegas. Lembro-me de ter ficado assombrado com a inclinação das vinhas na Ribeira 
Sacra — que me remeteram de imediato para o Douro da minha infância. E lembro-
me, acima de tudo, de um vinho que bebi, já em Verin, na viagem de regresso, com o 
fotógrafo e meu saudoso amigo e colega Mário Marques.
 Nesse jantar em Verin, já perto de Chaves, bebemos duas garrafas de vinho 
branco, uma cada um. Quando me levantei, tive que fazer um esforço para manter o 
andar direito e disfarçar a minha quase bebedeira. Já o Mário, mesmo com os seus dois 
uísques da praxe, estava como se tivesse bebido água.
 Aquele branco soube-me pela vida. Não fixei o rótulo. Só sei que era um Godello 
de Valdeorras. Desde aí, fiquei fã desta casta, ao ponto de ter plantado algumas centenas 
de videiras em Muxagata, convencido de que poderia fazer um vinho tão bom como 
aquele que bebera. Nunca fiz, claro. Muxagata não é Valdeorras. Não tem os mesmos 
solos, nem o mesmo microclima oceânico continental com influências mediterrânicas 
daquela região galega, já na fronteira com a província de Leão.
 Dois anos antes, Rafael Palacios, o mais novo da famosa família Palacios, da Rioja, 
teve uma epifania semelhante. Bebeu um Godello de Valdeorras e ficou impressionado 
não só com o carácter atlântico e fresco do vinho mas, sobretudo, com o seu volume, 
untuosidade e comprimento. Esse vinho acabaria por mudar a sua vida. Em 2004, depois 
de uns anos em Bordéus e na Austrália, antes de regressar à adega da família, decidiu 
iniciar o seu próprio projecto, e trocou a Rioja por Valdeorras, em concreto pela sub-região 
de Valle del Bibei, no município de O Bolo, um lugar alto e onde a orografia é quase tão 
extremada como em Ribeira Sacra. Como aconteceu em muitos lugares semelhantes, 
as vinhas foram sendo abandonadas. Quando Rafael chegou, só uns poucos resistentes 
insistiam em manter viva a histórica cultura vitícola do lugar.
 Em Valdeorras já se produz vinho desde, pelo menos, os romanos. Em meados do 

século XIX, os brancos de Godello e de Dona Branca (casta com boa presença no Alentejo 
e em Trás-os-Montes) eram dos mais famosos de toda a Galiza. Com a filoxera, que 
dizimou a maior parte dos vinhedos, as castas tradicionais foram sendo substituídas por 
outras mais produtivas: Palomino no lugar de Godello, Dona Branca e Cainho Branco; 
Garnacha Tintorera (o nosso Alicante Bouschet), no lugar de Mencía, Brancellao y Sousón.
 As “novas” variedades ainda hoje são dominantes em Valedorras, mas não tanto 
como chegaram a ser. Em 1974, as autoridades locais lançaram o REVIVAL (Reestructuración 
de los Viñedos de Valdeorras), um plano pioneiro em Espanha que salvou a casta Godello 
da extinção. Em lugares mais isolados foram descobertas 200 cepas pré-filoxéricas daquela 
variedade. Foi feito um vinho e os seus resultados agradaram tanto que animaram alguns 
produtores a replantar Godello a partir dos melhores clones desenvolvidos.
 A maioria das vinhas “velhas” de Godello que existem hoje em Valdeorras são 
filhas do REVIVAL. Têm pouco mais de 40 anos. Vinhas ainda mais velhas são residuais. 
Rafael Palacios descobriu uma ou outra no Valle del Bibei. Pertenciam a viticultores idosos 
que tinham herdado essas parcelas de terra por sorteio, sorte, em galego — daí o nome 
As Sortes que Rafael escolheu para o seu vinho. Desde então, o riojano acrescentou três 
novas referências ao seu portefólio: Bolo, Louro e Sorte O Soro, este último feito com 
uvas de uma só parcela situada a mais de 700 metros de altitude, de baixa produção e 
tratada de forma biodinâmica (custa um pouco mais de 100 euros). Sobre o Sorte O Soro 
2014, Luis Gutierrez, que prova os vinhos espanhóis para Robert Parker, escreveu que 
este Godello “deve ser considerado um dos melhores vinhos brancos jamais produzidos 
em Espanha”.
 Graças a Rafael Palacios e a mais uns quantos produtores, a casta Godello volta 
a estar na moda. Não só em Valdeorras, mas também nas vizinhas Monterrei (Galiza) 
e Bierzo (Leão), aqui impulsionada por enólogos como Raul Perez e Alvaro Palacios, o 
irmão de Rafael. É a nova estrela no firmamento das castas brancas em Espanha, depois 
do sucesso da Verdejo em Rueda (Castela) e da Albariño nas Rias Baixas (Galiza). Logo 
atrás, começam igualmente a despontar a Cainho Branco, em O Ribeiro (Galiza), e a 
Albarín Branco, uma variedade tradicional das Astúrias, com forte presença nos vales dos 
rios Navia e Nacera, onde há vinhas com uma inclinação de 60 e 70 graus. É também 
aqui que existe a maior concentração de Carrasquín, a casta tinta por quem conhecidos 
enólogos espanhóis se estão a enamorar.
 Os produtores portugueses deviam conhecer melhor e inspirar-se mais no 
dinamismo que estas regiões do Norte de Espanha estão a demonstrar na recuperação 
das castas com longa tradição local. São os vinhos destas regiões pouco conhecidas 
que estão a recolocar Espanha na mapa mundo do vinho. Por cá, tirando o Pico, não se 
vislumbra nada semelhante. Trás-os-Montes, por exemplo, continua a definhar, apesar 
de possuir um pouco do que há de melhor naquelas regiões espanholas. Não tem a 
Carrasquín (que se saiba), mas tem a Malvasia Preta, que pode dar vinhos magníficos. 
E tem a maior concentração de Gouveio, que não é mais do que a Godello. Com boa 
presença também no Douro, onde é usada com sucesso em espumantes (no Vértice, 
por exemplo), é preciso ir a Lisboa para encontrar um dos poucos brancos tranquilos 
estremes de Gouveio que vale a pena conhecer, o Vale da Capucha. Muito pouco para 
uma variedade tão extraordinária.

Leia mais em: https://www.publico.pt/2018/05/05/fugas/opiniao/godello-a-casta-
na-moda-em-espanha-que-os-portugueses-estao-a-desperdicar-1819703

https://www.publico.pt/2018/05/05/fugas/opiniao/godello-a-casta-na-moda-em-espanha-que-os-portugueses-estao-a-desperdicar-1819703
https://www.publico.pt/2018/05/05/fugas/opiniao/godello-a-casta-na-moda-em-espanha-que-os-portugueses-estao-a-desperdicar-1819703
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“COMO FAZER UM GRAND CRU EM CASA”- POR MARCELO COPELLO
VINOTECA - BACO MULTIMIDIA - 01/05/2018

 Dado o alto preço dos impostos que oneram o vinho no Brasil, resolvi fazer nossa bebida predileta em casa. Assim economizo uns cobres para ajudar a custear os 
lautos banquetes de leite de minha herdeira.
 A idéia nasceu após uma degustação entre amigos em que tive a sorte de sentar ao lado de um emérito personagem, o “rei da noite carioca”, Ricardo Amaral. Ao 
provarmos um raro vinho branco francês ele me perguntou o que eu achava. Falei um monte de coisas dentre as quais citei “aromas de abacaxi e maçã”. O sábio guru 
retrucou de imediato: “meu filho, o dia em que abacaxi tiver este gosto eu paro de beber vinho e vou comer abacaxi…”.
 Ele já deve ter esquecido o comentário en passant, mas eu não. Achei aquilo genial. De fato, se um grande vinho pode ser doublê de abacaxi, por que não vice-versa?
Porque ter tanto trabalho com as uvas para que no fim das contas o vinho se pareça com abacaxi, ameixas, amoras, carvalho etc?
 Proponho então uma desconstrução e engenharia reversa nos vinhos. Vamos, cada um de nós, fazer o vinho que quisermos em casa.
 Parafraseando um famoso seriado humorístico de TV, posso dizer que: “Seus problemas acabaram! Cansou de ler as descrições de vinho do Marcelo Copello e não 
perceber os aromas que ele descreve quando você prova os vinhos? Cansou de se empolgar e depois desanimar ao ver os preços dos vinhos? Agora você pode! Crie em casa 
seu próprio Grand Cru! Coloque você mesmo os aromas nele!” Papel e caneta na mão? Anote sua lista de compras:

KIT Sauvignon Blanc - MIsture: suco de maçã verde e de maracujá, alguns tufos de grama fresca, limão à vontade, groselha branca e se quiser ainda um pedaço de 
aspargo. Este seria um Sauvignon Blanc da Nova Zelândia ou do Chile. Mas se você quiser um Sauvignon do vale do Loire você vai precisa de um gato e de um isqueiro, já 
que aromas típicos são pipi de gato e pedra de isqueiro. Cuidado apenas para não tocar fogo no gato.
KIT Late Harvest/Sauternes: - Para um Late Harvest use suco de laranjas bem maduras, com uma colher de geléia de damasco, duas colheres bem cheias de mel e suco 
de meio limão para equilibrar a acidez. Para este mistura se transformer em um autêntico Sauternes, com a nota típica do fungo botrytis, ponha algumas gotas de verniz e 
um pedaço de vela (para dar o típico toque de cera).
KIT Gewurztraminer: Este é fácil, qualquer criança fez e se diverte. Em um copo de limonada bem suave junte água de rosas, lichias, lascas de gengibre e uma colher de 
mel.
KIT Vinho Natural - Quem quiser dar um toque mais complexo, rústico e natural a qualquer vinho acima, basta acrescentar algumas gotas de vinagre e de uma infusão 
feita com um par de meias usadas em uma partida de futebol, com prorrogação. Com isso ganhamos o toque natutal de acidez volátil e de brett.
KIT Chardonnay barricado: Misture suco de abacaxi e de pêssego. Para os aromas de carvalho junte algumas gotas de essência de baunilha e um pequeno pedaço de 
cocada preta. Para melhorar a acidez adicione algumas gotas de limão. Se quiser fazer um Chardonnay da Borgonha, basta acrescentar um pedaço de giz, para dar um 
toque mineral. Bata tudo no liquidificador, coe e sirva gelado.
KIT Espumantes - Jogue no copo do liquidificador: água gasosa, um croissant bem amanteigado, um pedacinho de fermento de pão fresco, suco de abacaxi, frutas 
cristalizadas. Algumas gotas de limão fresco sempre ajudam a acidez e um toque de mel regula a doçura.
KIT Pinot Noir/Borgonha tinto: Em um pote misture morangos e framboesas frescas. Junte algumas gotas de café espresso e de baunilha (para a nota de madeira) e dê 
um toque terroso com um pedaço de cogumelo seco. Se for um Grand Cru, vai precisar de mais taninos - coloque um pouco de chá preto e está resolvido.
KIT Cabernet/Bordeaux tinto: Basta juntar algumas frutas negras, como cassis, ameixa preta e amora. Acrescente duas gotas de café espresso e essência de baunulha 
(para o toque de madeira) e chá preto (para dar taninos). Um pedaço de pimentão verde a tipicidade da casta. Se quiser fazer um Cabernet da Califórnia, coloque um pedaço 
de chocolate e e de cocaca preta (para dar a nota de carvalho americano). Se a intenção for criar um autêntico Grand Cru de Bordeaux, ponha um pedaço de charuto dará 
uma a nota de tabaco e complexidade e quebre um lapis ao meio e use o grafite, para dar o toque mineral típico do Médoc. Estes são apenas alguns exemplos, crie suas 
próprias receitas!

Leia mais em: http://www.marcelocopello.com/post/como-fazer-um-grand-cru-em-casa
‘
Mais em www.marcelocopello.com  / contato@marcelocopello.com 
Facebook – vinhocommarcelocopello   Instagram – marcelocopello  http://www.marcelocopello.com/blog

http://www.marcelocopello.com/post/como-fazer-um-grand-cru-em-casa
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

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

VIAGENS

COMPLETAMENTE LOTADO VAGAS DISPONÍVEIS
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NOTÍCIAS ENOGASTRONOMICAS E DICAS

O VINHO COMO TRATAMENTO PARA O CORAÇÃO
 Pesquisadores querem criar aparelho que libera resveratrol e trata problemas cardíacos. Cientistas da Universidade da Louisiana afirmam que podem 
aproveitar o poder dos antioxidantes encontrados no vinho tinto para ajudar a combater doenças cardíacas. A cardiopatia ocorre quando a placa se acumula 
nas paredes das artérias bloqueando o fluxo sanguíneo através dos tecidos no corpo, aumentando o risco de ataque cardíaco ou acidente vascular cerebral.
 Para tratar a doença, muitas vezes um pequeno stent (tubo) é inserido no coração para apoiar um vaso sanguíneo e garantir que ele permaneça aberto 
para permitir o fluxo sanguíneo. Enquanto os stents comerciais podem liberar agentes tóxicos e podem fazer com que o vaso sanguíneo se estreite novamente, 
o Departamento de Ciências Biomédicas Comparadas da LSU está desenvolvendo um novo stent que libera antioxidantes de vinho tinto lentamente ao longo 
do tempo, promovendo a cura e evitando a coagulação do sangue e inflamação. Os dois compostos antioxidantes são resveratrol e quercetina. 
 “Ao liberar antioxidantes de vinho tinto durante a angioplastia convencional, pode ser possível evitar que o excesso de tecido se acumule e o vaso sanguíneo 
se estreite novamente enquanto cura”, disse o professor Tammy Dugas. Além do stent, Dugas também está desenvolvendo um balão revestido, usado no lugar 
de um stent, com os mesmos compostos para tratar os bloqueios do fluxo sanguíneo em todo o corpo. (Fonte – Revista ADEGA – Redação – 03/05/2018).

ROSQUINHA DE OURO E CRISTAL
 Australianos criam donut com infusão de Champagne e coberta de ouro. O que dar de presente para a amada no dia dos namorados? Uma empresa de Adelaide, 
na Austrália, resolveu criar uma rosquinha coberta com folhas de ouro de 24 quilates e com infusão de Cristal, uma das marcas mais célebres de Champagne, para que os 
casais pudessem comemorar a data. 
 Cada donut custou US$ 100 (mas o pacote com seis, podia ser adquirido por US$ 500 e com 12 por US$ 1.000) e o comprador ainda poderia escolher acrescentar 
uma pequena serenata na hora da entrega. A empresa diz estar recebendo encomendas para casamentos e outras festas. 
 Esta não é a primeira vez que alguém cria uma rosquinha coberta de ouro e com infusão de Champagne. Em janeiro de 2016, um restaurante filipino em Nova York 
criou um donut muito parecido por US$ 1.200. Chamado de Golden Cristal Ube Donut, ele foi coberto com glacê feito com Champagne Cristal, recheado com uma mousse 
e geleia de champanhe e, por fim, folhado com ouro 24 quilates. (Fonte – Revista ADEGA – Redação – 04/05/2018).

MIOLO MERLOT TERROIR É O ÚNICO VINHO TINTO BRASILEIRO A CONQUISTAR OURO NA FRANÇA
 Um dos ícones da vinícola Miolo, o vinho Miolo Merlot Terroir 2015 foi o único tinto brasileiro a conquistar uma Medalha de Ouro no Challenge International du Vin 
2018, influente concurso de vinhos realizado em Bordeaux, na França.
Elaborado com uvas Merlot cultivadas em vinhedos próprios da Miolo no Vale dos Vinhedos, o rótulo traz o selo de Denominação de Origem Vale dos Vinhedos (D.O.V.V.), 
primeira Denominação de Origem de vinhos no Brasil. Para conquistar a certificação, o vinho atendeu normas restritas de cultivo e elaboração, todas elas cumpridas 
criteriosamente pela Miolo, vinícola que possui o maior número de certificações da D.O.V.V. em seus vinhos.
A premiação valida a vocação do terroir do Vale dos Vinhedos para o cultivo da Merlot e atesta sua exitosa adaptação nos vinhedos da Miolo distribuídos entre os 100 
hectares que a empresa possui no local.
“Considerando que Bordeaux é a origem e a referência mundial da Merlot, a conquista de uma Medalha de Ouro com o nosso Merlot Terroir no Challenge International du 
Vin atesta a altíssima qualidade deste vinho, resultado de uma cuidadosa seleção das melhores parcelas dos nossos vinhedos de Merlot no Vale dos Vinhedos”, comemora 
Adriano Miolo, superintendente do grupo. 
O premiado Merlot Terroir apresenta alta intensidade aromática e harmoniosa relação entre fruta e madeira, com notas de cereja, caramelo, cacau, café e trufas. Seus 
taninos aveludados conferem equilíbrio e elegância. Acompanha perfeitamente pratos de aromas intensos e complexos como pato assado ao tamarindo e risoto de funghi.
O Grupo Miolo possui projetos em 4 regiões do Brasil com vinhedos próprios: em Bento Gonçalves (RS), no Vale dos Vinhedos - Vinícola Miolo (100 hectares); em Candiota 
(RS), Campanha Meridional - Vinícola Seival (200 hectares); em Santana do Livramento (RS), Campanha Central - Vinícola Almadén (450 hectares); e em Casa Nova (BA), 
Vale do São Francisco - Vinícola Terranova (200 hectares). (Fonte – CH2A – 04/05/2018).

VINHO E CULTURA
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