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3VINOTÍCIASAGENDA:
DEGUSTAÇÕES E EVENTOS

RIO DE JANEIRO

ABS-RIO-BARRA
VINHOS PORTUGUESES DA 
CASTELO RODRIGO  

14/05/2018- 19:30

Após o sucesso da degustação de 
rótulos da Castelo Rodrigo trazidos 
pela CG Vidal Vinhos e Destilados, 
na ABS Flamengo, a unidade Barra 
receberá a sommelière Carla Godinho 
Vidal para conduzir o evento que, 
certamente, será incrível. A CGVidal 
Vinhos e Destilados é uma empresa de 
consultoria e representação de vinhos, 
destilados e cervejas, e é a única 
representante da Adega Cooperativa 
de Castelo Rodrigo, que tem em seu 
portfólio grandes vinhos portugueses.

Valor Individual: R$50,00*
* A inscrição para os profissionais em 
dia com a ABS é gratuita.
Inscrição: (21)2285-0497 | (21) 
2265-2157 e abs@abs-rio.com.br

SÃO PAULO

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

ABS-SP
NEBBIOLO VAI ALÉM DE BAROLOS 
E BARBARESCOS

16/05/2018- 20:00

Quando falamos em Nebbiolo, logo 
pensamos em Barolos e Barbarescos, 
expressões máximas da uva mais 
famosa do Piemonte. Nada errado 
nesse raciocínio, mas há dois 
empecilhos. Primeiro, Barolos e 
Barbarescos são vinhos longevos, que, 
em geral, só alcançam seu apogeu após 
muitos anos de guarda. Segundo, os 
preços, pelo menos os dos vinhos dos 
produtores que melhor representam 
essas duas apelações (os que valem a 
compra), são assustadoramente altos 
para a maioria dos mortais.
Encarar essa questão é o desafio 
proposto pela degustação do próximo 
dia 16 de maio. E ninguém melhor 
qualificado para apresentá-la do 
que Nelson Luiz Pereira, experiente 
sommelier e, há muitos anos, diretor e 
professor dos cursos da ABS-SP. 
Para essa degustação, foram pinçados 
cuidadosamente vinhos à base de 
Nebbiolo de outras denominações de 
origem piemontesas, justamente por 
serem mais acessíveis nos dois quesitos 
mencionados acima: prontidão e 
preço. Ou sejam, podem ser bebidos 
mais jovens e não pesam tanto no 
bolso.

Valor Individual: R$80 (associados)
Inscrição: (11)3814-7853| abs-sp@
abs-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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CHASSAGNE-MONTRACHET LE CONCIS DU CHAMPS HUBERT LAMY 2011 – 
BORGONHA – FRANÇA
  
  A família Lamy cultiva vinhedos na Borgonha desde 1640. O Domaine foi criado em 1973, em Saint-Aubin, por Hubert 
Lamy. Em 1995, seu filho, Olivier, juntou-se à vinícola trazendo novas ideias que elevaram os vinhos da denominação Saint-
Aubin a patamares jamais alcançados. As pequenas parcelas nas vizinhas Chassagne e Puligny são igualmente notáveis. 
Hoje, o Domaine produz vinhos puros, encantadores, minerais e cheios de energia, sendo os brancos de uma firmeza 
aristocrática, minerais e elegantíssimos, e os tintos típicos e de grande pureza.
  Os Chardonnay da Côte D’Or sul são extremamente delicados, aromas amanteigados pelas barricas que estagiaram 
o que conferem um toque lácteo com acidez moderada. Aromas de frutos de polpa branca, como maçã verde, pêssego 
quando jovens.

  A idade diminui a acidez, os aromas passam a frutos secos, algo de damasco e um leve toque defumado das barricas. 
São inigualáveis neste estilo de Chardonnay.

Notas de Degustação: Amarelo claro, brilhante. O nariz oferece uma mineralidade clássica de Chassagne - frutos de 
pomar branco e amarelo, com notas de maçã verde, pêra, frutas marelas como damasco e pêssego e algo floral a acácia, revelando grande complexidade e 
elegância. Tem grande classe na boca, com textura madura e fresca. Equilíbrio notável entre madurez e frescor e um belo final longo e mineral de extrema 
elegância.

Guarda: creio que foi bebido num grande momento. Pode aguentar mais 2 anos fácil.

Notas de Harmonização: É um excelente acompanhamento para preparações à base de carne leves e delicadas como frango ou pato. Peixes de médio teor 
de gordura como Garoupa e Espadarte até mesmo Salmão dependendo dos acompanhamentos. Como passam por barricas vão bem com pratos a base de 
molhos brancos.

Temperatura de Serviço: 11 a 12ºC.

Onde comprar: Em BH: PREMIUM - End.: Rua Estevão Pinto, 351 - Serra - 30220-060 - Belo Horizonte - MG - 31 3282-1588 I Em SP: PREMIUM - Rua 
Apinajés, 1718 - Sumaré - 01258-000 - São Paulo - SP - 11 2574-8303.

 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

www.premiumwines.com.br/
www.premiumwines.com.br/
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COUTEIRO MOR RESERVA 2010 – ALENTEJO - PORTUGAL
  
 Os vinhos Couteiro-Mor são produzidos pela Herdade do Menir que está localizada no Alentejo 
com produção de vinhos desde 1991. Conta com aproximadamente 24 hectares de vinhedos próprios 
onde são cultivadas castas tintas e brancas. A adega foi construída em 1990 e desde então tem recebido 
sucessivas alterações para sua ampliação e modernização, com objetivo de melhorar a qualidade dos seus 
vinhos. Como reconhecimento da qualidade dos vinhos mantida todos os anos por este produtor, ganhou 
o cobiçado prémio de Melhor Produtor de Portugal em 2002, concedido pela Revista de Vinhos.
 As castas plantadas na propriedade são diversificadas sendo 4 brancas: Antão Vaz, Arinto, Roupeiro 
e Viognier e 10 castas tintas entre as quais Alicante Bouschet, Syrah, Argonez, Petit Verdot, Carbernet 
Sauvignon e outras menos utilizadas no Alentejo como Baga e Tinto Cão.
  Vale lembrar que o Couteiro-Mor tem uma bela pousada no Alentejo com preços de estadia acessíveis 
incluindo café da manhã e a oportunidade de degustar safras variadas desse vinho.

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: Coloração com leve halo de evolução, que mostra no nariz uma grande complexidade com 
aromas ora de amoras e ameixas, ora de aniz-estrelado. Na boca o paladar é denso, muito agradável de 
beber, redondo, deixando claro que a maturação esta indo muito bem. Muito fino e elegante, com uma 
fruta mais sutil e taninos bastante sedosos.

Notas de Harmonização: É um excelente acompanhamento para preparações à base de carne nobres 
assadas no forno. Carnes grelhadas também irão bem, embutidos e queijos.

Temperatura de Serviço: 16 e 18ºC.

Onde comprar: em BH- End.: CEPAGE NOBLE – Rua Desembargador Jorge Fontana, 80 – Sala 1007 – Belvedere – Tel.:(31)2515-5734

https://www.cepagenoble.com.br
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 A Itália é um país que produz vinhos de norte a sul, de leste a oeste! Entretanto, quase 
todos os vinhos italianos aclamados pelos críticos vêm do norte do país; sendo fácil lembrar 
de vinhos renomados como Barolo, Barbaresco (do Piemonte), Brunello di Montalcino, 
Chianti Classico e os Super-Toscanos, como Sassicaia e Ornellaia (da Toscana) e Amarones 
della Valpolicella (do Vêneto). 
 Poucos italianos conhecem os vinhos que vem das regiões ao sul, e uma delas é 
praticamente desconhecida para o mundo exterior - a Basilicata.
 Cercada pela Campânia ao norte e oeste, pela Puglia a leste e a Calábria ao sul, a 
maioria dos italianos nunca visitou esta região remota, e muito menos bebeu seus vinhos 
criados com uma uva surpreendente. A uva Aglianico cresce nas encostas da montanhosa 
Basilicata, especialmente ao redor do Monte Vulture, um vulcão extinto. Os amantes de 
vinho que ouviram falar de Aglianico geralmente sabem que é a variedade que faz de 
Taurasi, o vinho tinto mais famoso da Campania. Embora tenha origem na Grécia, assim 
como a maioria das variedades de uvas no sul da Itália, a Basilicata é o lar italiano de 
Aglianico, que chegou na região por volta do século VII a.C e, pouco depois, chegou à 
Campânia. 
  Poetas como Horácio, Virgílio e Plínio exaltaram as qualidades dos vinhos daquela 
terra em suas obras imortais. Sob a dominação espanhola na região, a uva era cultivada 
basicamente em planície (que em espanhol se diz “llano” – o “ll” em italiano se escreve 
“gl”).
 Entretanto, nem todo mundo concorda com essa teoria. Há quem afirme que a palavra 
vem do grego “aglaós”, que significa “esplendido”, com referência à cor que seus vinhos 
adquirem.  Independente de qual for a origem do nome, a Aglianico é certamente a 
variedade de uva mais importante do sul da Itália e uma das mais expressivas de toda a 
bacia do Mediterrâneo, sendo chamada de Nebbiolo do sul em alguns lugares.
 A Aglianico desfrutou de um auge no mundo antigo como um dos principais componentes 
do Falernum, um vinho reverenciado por reis e poetas. A uva está passando por um grande 
renascimento no sul da Itália, nos últimos 40 anos.
 A Basilicata é uma das regiões mais pobres da Itália, quase inteiramente montanhosa e 
muito fria no inverno, com poucas estradas boas. Até que foi premiada com o seu primeiro 
DOC (Aglianico del Vulture) em 1971, a maior parte do vinho da Basilicata era engarrafado 
na vizinha Puglia, como vinho Pugliese. 
 O Monte Vulture está no noroeste Basilicata. As encostas orientais do monte, ao redor 
das cidades de Rionero, Barile e Melfi, são os locais dos melhores vinhedos de Aglianico. O 
solo, composto em grande parte por depósitos dos antigos fluxos de lava, é rico em potássio 

UVAS POUCO CONHECIDAS PODEM 
ESCONDER GRANDES VINHOS

POR MÁRCIO OLIVEIRA

ARTIGO
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e tufo, a pedra porosa de carbonato de cálcio que é ideal para o cultivo de uvas. A variedade Aglianico de maturação tardia prospera muito bem neste solo e 
clima.
 O interessante é que a casta Aglianico de muitas maneiras se assemelha a Nebbiolo, que produz Barolo e Barbaresco no Piemonte. Não só amadurecem 
tardiamente, e são capazes de crescer com sucesso apenas em áreas muito limitadas, ambas também são variedades tânicas, ácidas, que normalmente exigem 
muitos anos antes de seus vinhos serem acessíveis e maduros o suficiente para serem provados. 
 Aliás, a Aglianico é a última uva italiana a ser colhida (entre outubro e novembro).  Sem o clima quente e ensolarado do sul da Itália, a maturação não 
se completaria e a uva ficaria demasiadamente ácida. Claro que muito sol pode resultar também em muito álcool, ou até pior, em uvas sobre maduras. Dai, 
uma dica que é dada por muitos críticos: você poderá se surpreender com grandes vinhos, ou sofrer decepções terríveis.
 Outra coisa que faz essa casta única no sul da Itália é seu solo vulcânico. Isso a salvou da filoxera, que não se desenvolve em zonas ricas em enxofre. 
Por isso em Campânia e na Basilicata, os vinhedos são plantados ainda em pé franco, o que é algo raro na Europa. As uvas plantadas em pé franco não são 
modificadas pelas características de um porta-enxerto. A qualidade e o refinamento melhora a cada vindima, assim como são refletidas com mais intensidade 
as características do terroir de onde elas vêm, e mais especificamente, a “mineralidade” do solo vulcânico da região.
 Assim, encontram-se na região, videiras com até 150 anos com um sistema de enraizamento maduro e profundo para expressar completamente o terroir 
e a mineralidade. São vinhas que sofrem menos, quando se deparam com situações extremas, justamente porque foram se adaptando ao longo do tempo.

As principais sub-regiões onde temos estas condições são Taurasi, Vulture e Taburno.
 Taurasi que foi a primeira DOCG do Centro-Sul da Itália (1993), isso já diz muito sobre a importância desta zona. Aqui a uva resulta em vinhos mais 
macios e com mais potencial de guarda. Os aromas são intensos em fruta silvestre, fumaça, especiarias e couro.
 Na área do Vulture, os Aglianicos são mais minerais, com sensações balsâmicas de menta, anis e alcaçuz. Já na zona do Taburno os vinhos se expressam 
num meio termo entre as duas áreas de produção acima citadas, sendo um pouco mais leves e fáceis de beber.
 Apesar da sua longa história na região, o reconhecimento da uva é recente. Até 40 anos atrás, a uva era usada principalmente para corte, mas hoje 
há vinhos monovarietais que respeitam a tipicidade de vinhos duros que precisam de 10 anos para serem bebidos, ou voltados para o gosto comercial, sendo 
vinhos mais macios, redondos, intensos. Se a uva é capaz de criar vinhos duros, esta característica os fazem ser longevos, podendo ser guardados por até 20 
anos.
 Aglianicos del Vulture e Taurasi podem ser surpreendentes descobertas para quem procura por novas opções em vinhos italianos. 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

“DECANTER WORLD WINE AWARDS” 
- POR JORGE LUCKI

VALOR ECONÔMICO - 11/05/2018

 Na reta final do Decanter Wine World Awards (DWWA) 2018, concurso 
organizado pela revista inglesa, cuja 15ª edição terminou na sexta-feira, depois de 
cinco dias dedicados à degustação de vinhos chilenos, a mesa em que estava decidiu 
conceder duas medalhas de ouro (nota mínima de 95 pontos), numa bateria que 
reunia dez tintos de faixa de preço elevada elaborados majoritariamente com cabernet 
sauvignon do Maipo. Eram vinhos realmente bons, com características diferentes 
entre si, particularmente o segundo, que apresentava um toque de “brettanomices”, 
conhecida pelo diminutivo de “brett”, levedura que induz a um odor de “cavalo 
suado”, dando margem a boas discussões entre nós, os quatro jurados (Peter Richards, 
“regional chair” desta e da outra mesa, as duas dedicadas ao Chile, Alistair Cooper, 
ambos Master of Wine, a jornalista inglesa Amanda Barnes especializada em Chile e 
Argentina, e eu), sobre até onde sua presença se caracterizava defeito, levando em 
conta que era leve e compensada pelo bom frescor, estrutura e taninos firmes e bem 
integrados.
Já estávamos nos preparando para a série seguinte quando passou por nossa mesa 
Michael Hill Smith, o primeiro australiano a obter o título de Master of Wine, em 
1988, e profissional de grande respeito no setor, com virtudes de sobra para ser 
vice-diretor geral do DWWA. Como parte de sua função de supervisionar os jurados, 
comentamos sobre os dois vinhos que tínhamos acabado de premiar e cujas garrafas 
estavam em sua mesa para reavaliação (como norma, todos os vinhos medalhados 
com ouro passam por essa segunda fase). Por seu interesse em prová-los de imediato, 
e aproveitando o clima mais calmo e descontraído de final de expediente, nós quatro 
nos levantamos para acompanhar seus comentários.
Rapidamente e de forma precisa, Hill Smith cravou em cima as características dos 
dois vinhos (não havíamos comentado nada), notadamente o segundo, que em breve 
farejada já expressou “horse” (cavalo), acrescentando ser um componente criticável. 
Quem sabe, sabe.
Vinho não é uma ciência exata, mesmo entre profissionais. Em degustações às cegas, 
por mais que se analise tecnicamente um vinho, há uma abordagem pessoal. Idem 
com relação a critérios. Discordâncias à mesa devem ser discutidas no sentido de se 
chegar a um consenso, e os concursos de maior prestígio, caso do DWWA, alcançaram-
no na medida em que souberam aplicar métodos apropriados. Não é por acaso que 
o DWWA recebe cada vez mais inscrições. Em 2018 foram inscritos mais de 17 mil 
rótulos, igualando o recorde do ano passado e significativamente superior aos 4,5 mil 
vinhos do primeiro concurso, realizado em 2004.

SELEÇÃO DE ARTIGOS

Junto com Hill Smith estão Sarah Jane Evans, também Master of Wine, e Andrew 
Jefford, prestigiado colunista da “Decanter”, na tarefa de conduzir e zelar pelo 
trabalhos dos 275 jurados reunidos neste ano, entre eles 59 Masters Of Wine e 25 
Master Sommeliers, de 33 países. Na primeira fase, realizada durante a semana 
passada, estes 275 profissionais foram divididos em grupos de quatro, de acordo com 
um critério de especialização em países e/ou regiões, resultando em distribuição de 
medalhas que vão desde “commended”, para vinhos com pontuação (consensual da 
mesa) entre 83 e 85 pontos, até “gold”, para notas acima de 95 pontos, passando 
por bronze, de 86 a 89 pontos, e prata, entre 90 e 94 pontos. A partir deste ano a 
competição terá um novo sistema para premiar os melhores medalhados em ouro, 
a cargo dos “regional chairs” e vice-diretores. Nesta reavaliação, que começa nesta 
semana, os que se destacarem serão elevados à categoria “Platinum” e os vinhos com 
uma faixa de preço inferior a £15 receberão as medalhas “Best Value Platinum”. A 
categoria “Best in Show” é o prêmio máximo da DWWA e, para isso, os vencedores 
“Platinum” serão julgados em degustação à parte pelos três vice-diretores.
Historicamente, a média de vinhos premiados com medalha de ouro no DWWA gira 
em torno de 3,5% do total, número que aparentemente deve se repetir neste ano. No 
caso do Chile, levando em conta as duas mesas, do total de 650 vinhos apresentados, 
27 alcançaram medalha de ouro, ligeiramente superior ao ano passado, quando 
25 saíram premiados, sem razão específica para tanto - não houve mudanças de 
estilo, nem para melhor nem para pior, no período. Já entre os vinhos brasileiros, 
degustados na mesa ao lado da que eu estava, o resultado foi abaixo do esperado, 
ganhando apenas 3 pratas, bem inferior ao alcançado em 2017, quando obtiveram 
duas medalhas de ouro, a despeito do número de amostras ter aumentado de 30 
para cerca de 50 neste ano. Só por curiosidade, Portugal recebeu 17 ouros, segundo 
sua “regional chair” Sarah Ahmed, com quem cruzei no último dia do concurso.
Por trás dessa briga por medalhas, há uma operação de guerra para nada sair 
errado. Durante as duas semanas do concurso, são utilizados 49 mil copos fornecidos 
pela Riedel, e para dar conta do recado trabalham 131 pessoas, começando pelo 
recebimento das quase 70 mil garrafas (quatro exemplares de cada rótulo), sua 
classificação e identificação por baterias, seguida da codificação, colocação em sacos 
plásticos invioláveis e, finalmente, a separação e montagem de caixas contendo os 
vinhos a serem avaliados (oito a doze por “flight”), tudo armazenado num depósito 
climatizado.

Leia mais em: http://www.valor.com.br/cultura/5517575/decanter-world-
wine-awards#

* 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/5517575/decanter-world-wine-awards%23
http://www.valor.com.br/cultura/5517575/decanter-world-wine-awards%23
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“LEGGERA É EXEMPLO DA AUTÊNTICA PIZZA ITALIANA NA CAPITAL PAULISTA”- POR LUIZ HORTA
FOLHA DE SÃO PAULO - COMIDA - 13/05/2018

 Prefiro o autêntico quando ele é bom. Tem vinhos feitos pelos métodos mais complicados, totalmente pré-tecnológicos, como se supõe eram produzidos num passado 
imaginado mais do que real, tudo de acordo com vagas pesquisas e intuições, quanto mais tosco melhor, que devia ser o grande barato dos antepassados. Claro, imbebíveis.
 Na mesma linha da “cozinha como era antes”, tive um livro de receitas editado pelo Museu Britânico, um volume divertido, gostaria de reencontrá-lo, perdido numa 
mudança. Era feito a sério, por especialistas do museu, mas para o cozinheiro atual, adaptado com os ingredientes disponíveis na nossa época, mas o mais fiel possível ao 
que foi a cozinha do Egito dos faraós, do império romano, da idade média inglesa e assim até a era vitoriana.
 Tentei algumas coisas, tudo era ruim, sem graça, apenas para o sentimento de entrarmos numa máquina do tempo.
 Basta lembrar que o tomate só chegou à Itália depois de Colombo à América. E uma lista de produtos imensa também é posterior, para nós, ao século 15, milho, 
chocolate, batata... só naquela altura alcançaram a mesa europeia. Não haveria pizza sem as culturas americanas pré-hispânicas, chique dizer isso não? E pura verdade.
 O europeu, antes destas delícias, comia tubérculos, pães pesados, e tinha algumas alucinações com o esporão-do-centeio, fungo que embolorava os grãos, efeito 
lisérgico frequentemente fatal, uma espécie de doideira do pão. Comiam umas raízes meio tristes, uns matinhos estilo pancs, e, os mais poderosos, alguma carne de caça 
ou criação.
 Além desta comida desanimadora, ainda se intoxicavam com os seus utensílios de cozinha e mesa feitos de estanho com chumbo. Quer dizer, comer como os ancestrais 
não é uma boa ideia em si, só curiosidade. “Mas a bisavó gostava do vinho docinho de uva Isabel!”, coitada, não tinha opção. A “bisa” também usava espartilho e não tinha 
luz elétrica, nem direito a voto ou voz, não vamos copiá-la, né?
 Por isso tudo, fico desconfiado quando saio para comer a “vera pizza napoletana”. Penso muito sobre autenticidade e veracidade.
 Felizmente, a Leggera Pizza se trata de um ótimo restaurante na área “Palestra Itália” da cidade, com uma pizza deliciosa, que segue as normas e é reconhecida como 
autêntica por uma associação italiana que zela por esta denominação de pizza napolitana de verdade.
 E são regras muito claras e muito boas para as pizzas, nada de recuperar uma história levemente inventada ou idealizada, são fruto de uma experiência na cozinha, 
que estabelece boa conduta na feitura de pizzas que se chamem napolitanas. É um código de práticas de bom senso e não uma lenda de receita achada na lâmina de espada 
de seriado medieval.
 A Associação da Verdadeira Pizza Napolitana foi fundada em 1984 e tudo é bastante plausível, no regulamento e no resultado. Massa apenas de farinha italiana, 
água, sal e fermentação lenta (mínimo de oito horas); discos abertos com as mãos, assados entre 60 e 90 segundos a 450 graus centígrados. As redondas devem ter no 
máximo 35 centímetros de diâmetro (ou seja, individuais para meu apetite), massa elástica, macia e sem queimaduras nas bordas.
 Os ingredientes devem ser da região da Campânia: tomates, azeite puro, muçarela ou fior di latte (que são denominações de origem). Pronto, é um receituário sem 
invencionices e o uso de bons produtos, nada mais. As pizzas entram no forno ultra quente e saem em um minuto, tudo mantêm a consistência e o frescor dos ingredientes.
 A verdade que perguntei no título tem resposta, a verdade é o sabor.
LEGGERA PIZZA ITALIANA - ONDE: r. Diana, 80, Vila Pompeia, tel. 3862-2581. QUANDO:  de ter. a qui., das 19h às 23h; sex. e sáb., das 19h às 23h30; dom., das 19h 
às 22h
CAPRICHO E VINHO: Comi a chamada “capricciosa” e belisquei a “alla romana”, ambas com molho de tomates. Vinho e pizza é combinação simples e complicada, num só 
tempo, e tudo vai depender, basicamente, dos tomates. Para criar um método fácil, com tomates, escolho os tintos com boa acidez, os da uva sangiovese são os mais óbvios. 
As chamadas pizzas brancas, sem molho de tomates, principalmente as com queijos variados, prefiro um branco igualmente acidinho. No caso, comi duas vermelhas e bebi 
vinho idem. Sugiro quatro rótulos aí acima. Isso dá mais discussão que a receita das pizzas. Bom teste é pedir um branco e um tinto e fazer suas próprias escolhas. 
 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. 
VINHOS DA SEMANA: 1) Palagetto Chianti – R$ 59,90 (Grand Cru); 2) Renzo Mais Alido - R$ 62,99 (Decanter); 3) Rosetti Rosso Toscana – R$ 66 (World Wine); 4) Rèmole 
Frescobaldi – R$ 116 (Ravin). * Valores de Referência.

Leia o artigo completo em: https://www1.folha.uol.com.br/colunas/luiz-horta/2018/05/leggera-e-exemplo-da-autentica-pizza-italiana-na-capital-paulista.
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/leggera-e-exemplo-da-autentica-pizza-italiana-na-capital-paulista.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/luiz-horta/2018/05/leggera-e-exemplo-da-autentica-pizza-italiana-na-capital-paulista.shtml
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“VINHOS DE ISRAEL”- POR CARLOS CABRAL
PRAZERES DA MESA - VINHOS - 05/03/2018

 Visita à Terra Santa revela grande potencial dos vinhos elaborados em Israel. 
Com o convite do Export Institute de Israel, tive a oportunidade de tomar contato 
com 15 vinícolas dos mais variados estilos, desde megaprodutores até aqueles 
considerados “de garagem”, que souberam explorar, em meio a tanta diversidade de 
solos e culturas, o maior potencial da terra para a elaboração de vinhos de excepcional 
qualidade, e que nada ficam a dever aos do Novo e do Velho Mundo.
 Israel começa surpreendendo pelo número de vinícolas: são 250 unidades 
atuantes, que colocam no mercado anualmente mais de 2.000 rótulos diversos, com 
estilo e personalidade próprios.
 O país domina há tempos as grandes técnicas de irrigação, embora o clima 
e o solo sejam de deserto, esse sistema transforma as regiões vinícolas em belos 
jardins, com vinhedos vigorosos e boa produção por hectare. Solos áridos e pobres 
em material orgânico parecem renascer com a irrigação constante e bem controlada.
 A diversidade de estilos de vinhos é bem ampla, devido ao fato de que cada 
produtor tem um enólogo formado em diversas escolas pelo mundo, de Davis, na 
Califórnia, passando por Milão, na Itália, por Dijon, na França, e pelas escolas da 
Austrália. Encontrei enólogos multifacetados, que procuram introduzir nos vinhos que 
produzem as práticas aprendidas no exterior. Ainda não há uma Escola Superior de 
Enologia em Israel, creio já ser hora de se pensar nesse assunto, pois seria mais fácil 
para divulgar o “estilo Israel” de vinhos, uma vez que suas regiões produtoras são 
muito bem definidas no tocante a tipos de vinho  e às qualidades apresentadas.
 Atualmente, o país é dividido nas seguintes regiões: Galileia, Shomron, 
Shimshom, Harey Yehuda e Hanegev. Em todas se destacam vinhos diferenciados, no 
tocante ao paladar e aos aromas em razão das diversas composições do solo, que 
vão do giz à terra rossa, passando por diversos solos vulcânicos. No conjunto, hoje, 
os vinhedos em Israel somam 5.500 hectares, com uma produção anual em torno de 
50.000 toneladas de uvas.
 No tocante às variedades cultivadas, destaque para as tintas Cabernet Sauvignon, 
Merlot, Syrah e Petit Sirah, Carignan; e, para as brancas, Chardonnay, Sauvignon 
Blanc, Emerald Riesling e Muscat. Chama atenção uma uva local, a Argaman, criada 
e desenvolvida no país com base no corte das cepas Carignan e Souzão, do Douro. 
É utilizada para cortes com Cabernet Sauvignon e Merlot, na elaboração de vinhos 
genéricos e geralmente adocicados, muito utilizados em cerimônias religiosas.
 Na visita, degustei 149 vinhos diferentes, chamou minha atenção a excepcional 
qualidade dos elaborados com as uvas Shiraz e Merlot, nos tintos, e a Emerald Riesling, 
nos brancos. Também não posso esquecer dois grandes rótulos de colheita tardia, 
elaborados com a uva Gewürztraminer, um verdadeiro mel, com correta acidez e uma 
longa presença na boca.

Leia o artigo completo em:   http://prazeresdamesa.uol.com.br/colunas/os-
vinhos-de-israel
Carlos Cabral - * Estuda vinhos há 43 anos. É consultor e um apaixonado pelo tema.

“SIM, HÁ QUEM PAGUE 23.950 EUROS 
POR UMA GARRAFA DE ROMANÉE-

CONTI”- POR PEDRO GARCIAS
FUGAS - 12/05/2018

 O que fazia se tivesse 23.950 euros para gastar? Não, essa do “casava-me” não 
cabe aqui. Mas, sei lá, podia comprar um carro, investir num plano reforma, amortizar 
o empréstimo da casa, dar quase uma volta ao mundo… Tanta coisa que se pode fazer 
com 23.950 euros! Podia também encher a despensa com uns 7 mil litros de azeite, 
quase 40 toneladas de batatas ou cerca de 10 mil frangos do campo em dia de desconto 
numa grande superfície (e os dias de desconto agora são todos os dias). Ou, então, 
comprar uma garrafa de Domaine Romanée-Conti 1993. Sim, é quanto custa este vinho 
na Garrafeira Nacional, em Lisboa. Não é um vinho qualquer. Estamos a falar de um dos 
grandes tintos do mundo. Só o nome diz tudo. Na Borgonha, ou até mesmo no mundo, 
não há outro produtor mais famoso e admirado.

Leia mais em: https://www.publico.pt/2018/05/12/fugas/opiniao/sim-ha-quem-
pague-23950-euros-por-uma-garrafa-de-romaneeconti-1829229

http://prazeresdamesa.uol.com.br/colunas/os-vinhos-de-israel
http://prazeresdamesa.uol.com.br/colunas/os-vinhos-de-israel
https://www.publico.pt/2018/05/12/fugas/opiniao/sim-ha-quem-pague-23950-euros-por-uma-garrafa-de-romaneeconti-1829229
https://www.publico.pt/2018/05/12/fugas/opiniao/sim-ha-quem-pague-23950-euros-por-uma-garrafa-de-romaneeconti-1829229
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“LUÍS XV E O VIRA-VIRA DA TAÇA DE CHAMPAGNE”- POR MARCELO COPELLO
VINOTECA - BACO MULTIMIDIA - 01/05/2018

 Na corte de Luís XV, que reinou de 1715 a 1774, bebia-se muito Champagne. Como nesta época a Madame Clicquot ainda não havia aperfeiçoado a técnica de 
remuage e dégorgement, que separa o líquido de suas lias, o champagne era servido cheio de borras. O hábito então era beber a taça de um um gole só, um vira-vira-
virou, e emborcar o copo em uma tigela para escoar o sedimento que havia neles, enquanto uma nova dose era servida em um copo limpo. Leia mais em: http://www.
marcelocopello.com/post/luis-xv-e-o-vira-vira-da-taca-de-champagne.

Leia mais em: http://www.marcelocopello.com/post/luis-xv-e-o-vira-vira-da-taca-de-champagne

O BATISMO DE NAVIOS COM CHAMPAGNE (05/11/2017) - Uma das muitas tradições do universo do vinho é a de batizar navios quebrando uma garrafa champagne 
contra seu casco. Mas como surgiu esta prática?
 Na Grécia antiga, embora não se quebrassem garrafas contra seus cascos, navios eram batizados com rituais onde se bebia vinho ao se pedir a benção do deus do 
mar Poseidon (Netuno para os romanos).
 Alguma teorias dizem que povos antigos batizavam os navios com sangue, mas depois o sangue foi substituído por vinho tinto. Na marinha britânica, por volta do 
século XVI, teria se iniciado uma tradição em que para cada novo navio uma taça de metal precioso era cunhada. Na cerimonia uma autoridade bebia um gole de vinho 
nesta taça e pedia a proteção divina para a nova embarcação. Jogava-se então o resto do vinho no convés e a taça ao mar.
 Por volta de 1690, à medida em que mais e mais navios eram batizados, esta cara cara tradição substituiu a taça preciosa por quebrar uma garrafa de vinho no casco 
do navio. Só a partir do século XIX o Champagne começou a substituir o vinho tinto nestas cerimonias. Dizem que pela pirotecnia do estouro da garrafa. Hoje normalmente 
usam Champagne não gelado (para uma explosão mais explosiva) e revestem a garrafa com uma proteção, para que os espectadores não sejam atingidos por estilhaços de 
vidro.
 Outros líquidos chegaram a ser usados em épocas e locais diferentes, como água benta, água do mar, uísque, brandy e madeira. Durante a lei seca nos EUA (1920-
1933), para a tristeza geral não usavam Champagne e sim água de rio, suco de maçã ou suco de uva.

Leia mais em: http://www.marcelocopello.com/post/o-batismo-de-navios-com-champagne
‘
Mais em www.marcelocopello.com  / contato@marcelocopello.com 
Facebook – vinhocommarcelocopello   Instagram – marcelocopello  http://www.marcelocopello.com/blog

http://www.marcelocopello.com/post/luis-xv-e-o-vira-vira-da-taca-de-champagne
http://www.marcelocopello.com/post/o-batismo-de-navios-com-champagne
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

COMO A ROLHA ENVELHECE 
 Estudo quer descobrir se a cortiça também muda à medida que envelhece na garrafa. Pesquisadores da UC Davis, nos Estados Unidos, querem saber 
como a rolha de cortiça muda com o passar dos anos na garrafa. Para isso, eles planejam um estudo que deve durar 100 anos.
 “Basicamente, um miligrama de oxigênio passa por uma cortiça natural em um ano. Um miligrama de oxigênio não parece muito, mas ele quebra 4 mg 
de sulfitos. A adição comum de sulfitos no engarrafamento para proteger o vinho da oxidação geralmente é de cerca de 20-25 mg/litro. Se a cada ano 1 mg 
de oxigênio entra e quebra 4 mg de sulfitos, após cinco ou seis anos, o vinho já não tem proteção contra a oxidação. Se você olhar para isso, você pode pensar 
que dentro de 20 anos o vinho pode ser destruído pela oxidação. Mas isso não é o que vemos acontecer”, afirmou o professor de viticultura e enologia, Andy 
Waterhouse.
 Waterhouse tem uma teoria: talvez as rolhas sofram uma mudança celular para reduzir gradualmente o fluxo de oxigênio para zero, ou perto disso. 
Para testar a teoria, a UC Davis está usando meio barril de Cabernet Sauvignon premium, doado por J. Lohr Vineyards, que ficará “parado” por um século. 
“Engarrafamos vinho suficiente para testar três garrafas em uma programação de tempo definida. Depois de 100 anos, teremos três garrafas”, afirmou o 
professor.
 Nem todas as garrafas foram seladas com cortiça natural. As garrafas de controle estão com rolhas sintéticas. O primeiro conjunto de três garrafas será 
aberto em dois anos. Os vinhos serão testados quanto à oxidação e ao nível de sulfitos restantes. As rolhas também serão testadas. Os testes serão repetidos 
em cinco anos, 10 anos, até completarem 100 anos.. (Fonte – Revista ADEGA – Redação – 0705/2018).

SAFRA RECORDE NA CALIFÓRNIA 
 Como se comportou a safra 2017 no estado mais importante de produção nos Estados Unidos. Segundo dados do Departamento de Alimentos e Agricultura da 
Califórnia, a Califórnia colheu cerca de quatro milhões de toneladas de uvas em 2017. As uvas tintas caíram 1,6% em relação a 2016 e as brancas 0,7%. As variedades tintas 
atingiram 2,24 milhões de toneladas e uvas brancas cerca de 1,76 milhão.
 Os devastadores incêndios em outubro de 2017 não afetaram a produção. “O fogo foi horrível, mas, do ponto de vista da indústria, sentimos que não teve efeito nos 
números de produção”, disse Glenn Proctor, um dos revisores do relatório.
 A Cabernet Sauvignon teve uma safra recorde na Califórnia em 2017, com aumento de 6% em relação ao ano anterior. Os produtores californianos processaram 
quase 600 mil toneladas da uva mais cultivada do mundo no ano passado, e as regiões costeiras tiveram o maior crescimento.
 Por outro lado, a Chardonnay viu a quantidade de colheita de 2017 cair graças aos picos de calor. A queda total foi de 18%. A Zinfandel também viu uma das suas 
menores colheitas nos últimos anos, caindo cerca de 13% para pouco mais de 364 mil toneladas. Pinot Noir e Pinot Gris aumentaram 3,3% e 3,5% respectivamente em 2017. 
(Fonte – Revista ADEGA – Redação – 10/05/2018).

VINHO E CULTURA
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