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3VINOTÍCIASVINHO DA SEMANA
POR MÁRCIO OLIVEIRA

 Alguns leitores do VINOTÍCIAS solicitaram que eu sugerisse um vinho por semana, anotando notas de degustação e onde comprar. Vão 
ai mais vinhos para encher as taças. A lista de 2015 contemplou 260 rótulos diferentes e a de 2016 alcançou 156 vinhos. Em 2017 degustamos 
786 vinhos em degustações com Confrarias, e listamos mais de 180 rótulos sugeridos como vinhos da semana! No ano de 2018 chegamos a 
mais de 1000 rótulos e sugerimos 252 vinhos da semana. Em 2019 provamos 1.120 vinhos diferentes nas diversas Confrarias que orientamos 
e sugerimos 142 rótulos como vinhos da semana. Os vinhos geralmente são provados em degustações promovidas semanalmente, sendo a 
grande maioria delas realizadas às cegas.
 Os vinhos geralmente são provados em degustações promovidas semanalmente, sendo a grande maioria delas realizadas às cegas.
** A pedidos, introduzimos uma escala que relaciona o vinho e preço, segundo a escala:
• Até R$75 - $
• Entre R$75 e R$ 150 - $$
• Entre R$ 150 e R$ 250 - $$$
• Entre R$ 250 e R$ 500 - $$$$
• Entre R$ 500 e R$ 1.000 - $$$$$
• Acima de R$ - Estelar !
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DON GUERINO TERROIR SELECTION CHARDONNAY 2020 – SERRA GAÚCHA - BRASIL
 
 Uma das mais belas vinícolas do Brasil, a Don Guerino foi totalmente pensada e projetada pelo proprietário 
Osvaldo Motter e pelo arquiteto Daniel Palavro. A vinícola de estilo moderno foi totalmente edificada em 2007, 
tendo como objetivo a praticidade em cada etapa do processo, mantendo sempre a integridade das nossas uvas. 
 Localizada em meio aos vinhedos, a estrutura de elaboração proporciona um rápido transporte de nossas 
uvas para iniciarem seu processo sem perdas de potencial enológico. 
 A linha Terroir Selection é a expressão da evolução constante na qualidade dos vinhos da Vinícola Don 
Guerino e uma bela mostra da qualidade de seu Terroir. As melhores parcelas das uvas mais emblemáticas foram 
selecionadas pela equipe agronômica e enológica e posteriormente vinificadas de forma separada para manter 
todo seu potencial.
Fermentado em barricas novas de carvalho Francês. Contato com borras finas e batonnage nas próprias barricas 
por 10 meses.

Notas de Degustação: de cor clara, límpido e cristalino, com reflexos esverdeados. Nariz muito intenso, com notas 
de frutas cítricas, mel, flores brancas, pêra, abacaxi, mineral, chocolate branco, especiarias doces como a baunilha, 
demonstrando o belo trabalho de fermentação e amadurecimento em barricas de carvalho francês.  Em boca, 
paladar fino, intenso, notas de frutas brancas e cítricas, carvalho bem integrado, com longa persistência.

Estimativa de Guarda: um vinho que certamente aguentará 5 anos de guarda ou mais após a safra. 

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

Serviço: servir entre 8 e 10ºC, numa taça grande de estilo Bordeaux.

Faixa de Preço – $$

Em BH: HIPPER FRIOS – Lourdes: Rua Marília de Dirceu, 240 – Tel.: (31) 3213-4082 I Feira dos Produtores - Av. Cristiano Machado, 1950 - Cidade 
Nova – Tel.: (31) 3484-5357 I Delikatessen - Rua Alberto Cintra, 32 - Cidade Nova. Telefone: (31) 3466-1693 – (31) 9731-1324.
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ALTA MORA CUSUMANO ETNA ROSSO 2015 DOC – SICILIA - ITÁLIA

 Iniciado em Abril de 2013, quando Francesco Cusumano e seus dois filhos, Diego e Alberto, tiveram a 
oportunidade de adquirir 18 hectares de propriedade ao redor do Vulcão Etna, o projeto Alta Mora se gaba em ter 
um terroir especial. 
 A propriedade tem vinhedos nos distritos de Guardiola, Feudo di Mezzo, Pietramarina, Solicchiata e Verzela, 
na encosta norte do maior vulcão da Europa. No campo, o trabalho da vinícola foi fortalecer as castas autóctones da 
região, a tinta Nerello Mascalese e a branca Carricante, fincadas entre 600 e 1000 metros acima do nível do mar, 
garantindo vinhos com bom potencial de guarda e frescor. Alta Mora revela o forte caráter deste terroir especial.

Notas de Degustação:   De coloração rubi mais claro. Elaborado a partir de vinhas localizadas entre 600 e 
800 metros de atltitude, este Etna Rosso revela notas de cerejas pretas maduras e toques de especiarias. Com 
pouquíssimas garrafas produzidas, este tinto monovarietal de Nerello Mascalese lembra em muito os vinhos da 
Pinot Noir, mostrando grande complexidade aromática e intensidade em boca. Aromas de frutas vermelhas e 
pretas maduras, como morangos e cerejas pretas, notas florais e herbáceas, além de toques florais, minerais e 
de especiarias, como pimenta branca e canela. Corpo médio, com taninos finos e boa acidez. O final de boca é 
marcado por frutas maduras, notas de especiarias e toques minerais, pedindo por um segundo gole....

Reconhecimentos e Pontuações: 93 James Suckling – 91 Robert Parker. 

Estimativa de Guarda: Creio que está num grande momento e aguenta mais 3 anos.

Notas de Harmonização: Perfeito para harmonizar com carnes vermelhas grelhadas e assadas, com molhos a 
base de cogumelos, costeleta de cordeiro, filet suíno, carnes de caça, embutidos e queijos de massa dura.

Serviço: servir entre 15 e 16ºC, numa taça grande de estilo Borgonha.

Faixa de Preço – $$$$

Em BH: Importado pela World Wine - Em BH – Loja no Pátio Savassi - Av. do Contorno, 6061 - Piso L2 - Loja 221/222 - Telefone: (31) 3889-9407
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ANAS SOBROSO 2018 – VINHO REGIONAL ALENTEJANO – PORTUGAL

 A Herdade do Sobroso fica localizada no Alentejo e foi adquirida em 2000 por Antônio Ginestal Machado, 
arquiteto do Porto que viu na propriedade grande potencial vinícola e turístico, por isso investiu na produção 
de vinhos e na criação de um hotel de alto nível. Cultivadas às margens do Rio Guadiana, as vinhas usufruem 
boa amplitude térmica, e as uvas amadurecem lentamente, dando origem a rótulos frescos e aromáticos. Como 
resultado de seu trabalho, a vinícola tem o reconhecimento de consumidores de vários países.
 Já no tempo em que os Romanos povoavam a Vitigéria, que significa “Terra do Vinho”, região alentejana onde 
se insere a Herdade do Sobroso, se produzia vinho junto ao Rio Guadiana. AnAs foi o nome com que batizaram 
este rio, que percorre mais de 4 km na Herdade do Sobroso, e que juntamente com os seus solos em seixo rolado, 
criam um terroir perfeito para vinhos únicos.
 Delicioso corte de uvas Alicante Bouschet, Syrah e Aragonez. As uvas foram vindimadas à mão e transportadas 
até à adega, onde se iniciou o processo de transformação com vinificação em cubas inox a temperatura controlada 
e maceração pós fermentativa prolongada de 21 dias. O vinho estagiou parcialmente em barricas de 225 litros de 
carvalho americano durante 3 meses.

Notas de Degustação:   De coloração rubi, escuro e profundo. Um vinho que se mostra jovem e de corpo médio, 
nariz com aroma dominante e de boa intensidade de frutas negras e vermelhas como ameixa e cereja e notas de 
especiarias doces como baunilha e grãos de café torrados. No paladar gostoso, com taninos redondos, boa acidez, 
sabor de fruta madura sem excessos, e boa persistência. Um vinho equilibrado e com boa complexidade, com um 
gostoso final de boca.

Estimativa de Guarda: Creio que está num bom momento para ser bebido, mas pode ser guardado por mais 3 
anos, mantendo o frescor e fruta evidente do vinho.

Notas de Harmonização: Perfeito para harmonizar com carnes vermelhas grelhadas e assadas, cordeiro. Mas é um vinho versátil, acompanhando bem 
risotos, massas, pizzas. Acompanhou muito bem uma Paella Mineira com cordeiro.

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

Faixa de Preço – $$

Em BH – NOSSA GARRAFEIRA - Rua Alvarenga Peixoto, 295, loja 014 – Lourdes – Tel.: (31) 2526-7843
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 Nesta quinta feira (10/12) tivemos o lançamento mundial do rótulo “OBLIQUA” da Ventisquero. Um evento virtual, muito bem planejado, em que 
cada um dos convidados recebeu uma caixa contendo o vinho que seria degustado junto a seus criadores Felipe Toso e Sergio Hormazabal, respectivamente 
enólogo chefe e o viticultor-chefe da vinícola. 
 Não há dúvida que a Carmenere, uva “emblema” do Chile tem neste rótulo um dos seus melhores vinhos! No Vale de Apalta, na VI região do Chile e sob a sombra 
de um carvalho milenar e único na espécie Nothofagus Obliqua, nasceu este Carménère concentrado, de alta qualidade, com uma coloração profunda e estrutura e uma 
alta acidez, característica nem sempre presente nesta cepa.
 O vinhedo foi plantado em 2001, sem porta-enxerto, numa colina com inclinação de 32%, garantindo boa exposição solar, a 485 metros de altitude. Esta parcela está 
rodeada por dois pequenos vales e tem um solo muito diferente dos demais, avermelhado de argila profunda, com alta quantidade de rochas e pedras de origem coluvial, 
que representa metade da composição total, com uma profundidade de 2metros, em que tudo se mescla com areia e granito, forçando as raízes das videiras a descer até 
as profundezas da terra.
 Obliqua, cujo nome também vem do latim, “linha ascendente“, nasce no topo da parcela 23, em um terroir de aproximadamente um hectare, nas montanhas de “La 
Roblería” em Apalta. Local onde se produz pouca fruta, mas muito concentradas, as uvas de Obliqua são protegidas pelas colinas e montanhas ao redor da parcela 23. Essas 
mesmas montanhas protegem os frutos do calor do verão na área central e dão-lhe a sombra necessária para que não precisem de irrigação, exceto uma ou duas vezes por 
estação. 
 Isto tudo criou um vinho muito elegante, com notas de frutas escuras silvestres e um toque de madeira em seu sabor. 
Felipe Tosso, enólogo-chefe da Viña Ventisquero, descreve o vinho com excelente estrutura e cor, resultado de um produto rico 
em tensão e de uma acidez equilibrada, características de um Carménère nascido nas alturas.
 A criação deste vinho nasce de uma vontade da Viña Ventisquero de mostrar ao mundo que a Carménère, que com sua 
cor vermelha profunda e seus taninos presentes, é uma representação fiel do que é o país. Para esta primeira safra de Obliqua, 
2017, as uvas foram colhidas manualmente em caixa de 10 quilos em meados de abril, numa safra considerada quente e de 
baixa produção. Foi uma colheita muito particular de baixo rendimento (cerca de 5 toneladas/ha) que, juntamente com um 
envelhecimento de 22 meses de barril e um ano de armazenamento de garrafas resultaram em um Carménère de excelente 
maturação, muita estrutura e alta qualidade. 
 Ao estudar a ficha técnica do vinho vi que o corte do Obliqua é 94% Carménère, 4% de Cabernet Sauvignon e 2% 
de Petit Verdot, que lembra de certa forma um corte bordalês. Não pude deixar de perguntar então, qual seria a função do 
Cabernet Sauvignon e do Petit Verdot neste vinho? E a resposta de Felipe Toso foi realmente interessante: numa gastronomia 
de qualidade nunca se pode deixar de colocar uma pitada de sal (Cabernet) e outra de pimenta-do-reino (petit-verdot). As duas 
cepas tem a função de complementar de forma surpreendente o vinho. 
 Uma das surpresas deste belo vinho é que não encontrei nenhum traço vegetal, herbáceo, de nota de mentol ou de 
pirazina, que por vezes é comum em outros Carménères chilenos. O vinho já pode ser bebido (sugerindo-se uma decantação 
prévia), mas mostra ter um alto potencial de guarda.
 O Oblíqua é importado para o Brasil pela Cantu Importadora, e tem preço sugerido de venda de R$ 449,00. Um 
verdadeiro presente para este Final de Ano. Saúde!!! 

O SAL E A PIMENTA-DO-REINO NO TEMPERO DO VINHO
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

SELEÇÃO DE ARTIGOS

“ÍCONES DO CONE-SUL ATINGEM 
SEU ÁPICE” -  JORGE LUCKI

VALOR ECONÔMICO - 11/12/2020

 Não tenho dúvida que os sul-americanos da gama mais alta melhoraram 
muito. Além do esmero e da busca pela excelência, as vinícolas contaram com 
condições climáticas favoráveis nos últimos anos. 
 Reunir no Chile alguns dos 20 mais importantes “négociants” de vinho de 
Bordeaux é prova de grande prestígio. Quem conseguiu a proeza, em 2003, foi o 
influente grupo Mouton Rothschild, dono do Château de mesmo nome e de outros 
Grands Crus Classés, além do Opus One, da Califórnia, e, lógico, do Almaviva, seu 
projeto vitorioso na América do Sul, tendo a Concha y Toro como parceira. O convite 
não era para conhecer o Almaviva – a maioria já tinha vindo em sua inauguração...  
 Leia a reportagem completa em: https://valor.globo.com/eu-e/coluna/
jorge-lucki-icones-do-cone-sul-atingem-o-apice.ghtml

“O QUE DIZEM AS CORES DO 
VINHO” -  MARCELO COPELLO

BACO MULTIMÍDIA - 23/10/2020

 O exame visual de um vinho pode nos revelar muito sobre ele, antes mesmo que 
sintamos seus aromas ou sabores. A aparência nos informa sobre idade, sanidade, 
corpo, viscosidade, acidez, efervescência, adstringência, teor alcoólico, tipo de uva 
que o compõe (se de cascas grossas ou finas, se muito maduras ou ainda verdes). 
 Sugere, também, se a safra foi ensolarada ou chuvosa, ou se veio de uma região 
próxima ou distante do Equador, se foi elaborado a frio ou a temperaturas maiores, 
ou mesmo se teve ou não amadurecimento em barris de madeira. Informações sobre 
todas estas características da bebida podem ser..... Leia a reportagem completa em: 
https://vejario.abril.com.br/blog/vinoteca/as-cores-do-vinho/

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://valor.globo.com/eu-e/coluna/jorge-lucki-icones-do-cone-sul-atingem-o-apice.ghtml
https://valor.globo.com/eu-e/coluna/jorge-lucki-icones-do-cone-sul-atingem-o-apice.ghtml
http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://vejario.abril.com.br/blog/vinoteca/as-cores-do-vinho/
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“DO “TERROIR” À TAÇA: O VINHO QUE LEVOU 15 ANOS PARA SER CONCEBIDO” - SUZANA BARELLI 
NEOFEED - 13/12/2020

 Uva francesa melhor adaptada ao solo chileno, a carménère motiva enólogos a ter o seu vinho ícone. Uma das tentativas é o Obliqua, o rótulo premium da Viña 
Ventisquero, que levou 15 anos para se tornar realidade.
 O Chile orgulha-se dos seus 6.400 hectares de vinhedos cultivados com a carménère. Esta variedade se tornou a uva emblemática do país andino depois que o 
ampelógrafo francês Jean Michel Boursiquot descobriu suas vinhas misturadas em vinhedos de merlot, em 1994.
 Desde então, os enólogos se esforçam não apenas para conhecer a variedade como para ter um carménère premium para chamar de seu. O mais recente exemplo 
é o Obliqua, o rótulo premium da Viña Ventisquero. Com a produção restrita a menos de 4 mil garrafas, e preço sugerido de R$ 449 a garrafa, o vinho começa a chegar 
no Brasil nesta semana, importado pela Cantu.
 Na taça, o tinto tem qualidade para estar entres os grandes representantes desta variedade, como o Carmín de Peumo, que a vinícola Concha y Toro elabora no vale 
de Peumo; ou o Purple Angel Carménère, que a Viña Montes faz no Vale de Apalta. Ou o Clos Apalta, que tem a carménère como variedade principal, mas não a única do 
seu blend.
 Apesar dos milhares de carménère que recheiam as taças dos consumidores – brasileiros inclusive –, são poucos os vinhos de alta gama desta variedade. A maioria 
dos carménère está em uma segunda faixa de qualidade, de bons, mas não de grandes vinhos. É como se os enólogos ainda precisassem conhecer mais da variedade para 
elaborar os seus vinhos premiuns.
 Na Ventisquero, a jornada até o Obliqua foi longa. O enólogo Felipe Tosso e o viticultor Sergio Hormazabal demoraram quase 15 anos para chegar ao vinho. 
Começaram procurando o melhor terroir para a variedade, entre as suas parcelas de vinhedos no vale de Apalta. Primeiro foi uma busca mais empírica e, desde de 2007, 
de maneira mais científica, quando a Ventisquero começou um projeto de mapear os diferentes solos de seus vinhedos.
 Acabaram elegendo a parcela 23, de menos de 1,5 hectare, cultivada a 500 metros de altura do nível do mar, no vinhedo La Roblería. Rodeada por dois vales, essa 
parcela plantada em 1998 tem um solo de argila, mesclado com areia e granito, e com muitas pedras angulares de origem coluvial, de boa drenagem. “É uma ilha especial, 
diferenciada, dentro do novo vinhedo em Apalta”, explica Tosso.
 Essa parcela gerava um carménère de cacho menor, pesando cerca de 800 gramas contra os mais de 1,2 kg dos demais. Começaram a vinificar suas uvas 
separadamente, atestando a sua complexidade. Mas foi apenas em 2013 que a dupla, junto com o enólogo consultor John Durval, decidiu que essa seria a parcela de 
vinhedos para o novo rótulo. Até então, as suas uvas, mesmo vinificadas separadamente, eram utilizadas no rótulo Vértice.... Leia a reportagem completa em: https://
neofeed.com.br/negocios/do-terroir-a-taca-o-vinho-que-levou-15-anos-para-ser-concebido/

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://neofeed.com.br/negocios/do-terroir-a-taca-o-vinho-que-levou-15-anos-para-ser-concebido/
https://neofeed.com.br/negocios/do-terroir-a-taca-o-vinho-que-levou-15-anos-para-ser-concebido/
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“O NOVO CHILE E ALGUMAS REFLEXÕES SOBRE INOVAÇÕES” - MIRIAM AGUIAR
MONITOR MERCANTIL – 11/12/2020

 ‘Novo’, neste caso, é a oposição ao perfil das grandes marcas, que dominam o mercado de vinhos chilenos no Brasil. Em 2019, eu escrevi uma série de artigos sobre 
as regiões vitivinícolas do Chile para esta coluna, e terminei falando das inovações em curso, com a exploração de áreas situadas a norte, sul, na costa do Pacífico, visando 
uma produção de vinhos com perfis distintos do que foi mais representativo nas últimas décadas. Além de novas regiões, multiplica-se a experimentação de novas cepas, 
os engajamentos em produções orgânicas, a variação nos métodos na vinificação, de forma a gerar produtos, digamos, mais “autorais”. Os resultados geram expectativas 
em consumidores cada vez mais connaisseurs, que buscam não apenas apreciar o vinho, mas entendê-lo.
 Fui convidada a conhecer o projeto Novo Chile Wine-Week 2019, que aconteceu no eixo Rio-São Paulo, voltado à apresentação de um grupo de produtores 
independentes. Fiquei muito curiosa a respeito, mas, infelizmente, não pude comparecer ao evento nas datas. Em 2020, o evento ganhou sua versão digital: Novo Chile 
On-Wine, com uma programação de palestras, degustações, entrevistas e cursos online. Recebi dois vinhos para participar de uma live com dois produtores do projeto. Tem 
sido difícil cobrir a quantidade de iniciativas do mundo do vinho no Brasil. Há uma efervescência em relação ao tema nas redes e, como os eventos presenciais (que eram 
locais) não podem acontecer, tudo passou para o formato virtual, que, em tese, está disponível para todos.
 O projeto Novo Chile foi idealizado por um produtor e importador brasileiro, David Giacomini, proprietário da vinícola chilena La Recova (integrante do projeto), 
visando apresentar vinhos fora do circuito tradicional das grandes marcas no Brasil. A expressão “inovação” vem sendo usada no século XXI para todos os setores, tornando-
se praticamente um jargão da linguagem mercadológica. Inovar significa “trazer novidade” ou “renovar”. A necessidade de giro num mercado altamente competitivo requer 
uma simulação constante de inovações para despertar a curiosidade do consumidor e dar suporte à rotatividade comercial. E nem o vinho (produto com uma aura mais 
tradicional) escapa disso. Resta efetivamente reconhecer o que traz mudanças substanciais ou é simplesmente um artifício de linguagem.
 O Novo Chile talvez se oponha em alguns aspectos ao que significou “Novo” para a grande renovação chilena a partir dos anos 1980, quando vários procedimentos 
enológicos “inovadores” foram incorporados às produções mais rústicas e rotineiras, visando elevar o padrão de qualidade dos vinhos, a exemplo de outros países do 
chamado Novo Mundo do Vinho. Apesar de ter contribuído definitivamente para um salto qualitativo, esse movimento gerou muitas críticas por padronizar práticas produtivas 
que tornariam vinhos de regiões distintas com o mesmo perfil gustativo. De certo modo, esses vinhos ficaram rotulados como “vinhos tecnológicos” – tecnologia aí sugerindo 
uma aproximação com o perfil industrial de produção, que passa pelo uso indiscriminado de recursos invasivos a fim de controlar o padrão sensorial do vinho. Que fique 
claro que tecnologia também pode agir positivamente, até eliminando o uso de recursos mais invasivos, mas, neste caso, a colocação é depreciativa.
 No caso do Novo Chile, o novo se opõe a esse caráter padronizador novo-mundista e reflete outra tendência mundial em curso: o resgate da viticultura mais tradicional, 
de cunho familiar, artesanal, que busca valorizar as origens e particularidades regionais. Em certa medida, o “novo” é mais conservador, se opondo à padronização decorrente 
dos processos tecnológicos inovadores que se globalizaram nas últimas décadas do século XX. Veja, por exemplo, o Projeto Villalobos Viñedo Silvestre, que explora a região 
costeira do Vale de Colchagua (Lolol). Eles descobriram e protegeram videiras antigas, que foram plantadas em simbiose com a vegetação local, sem muito planejamento, 
conduzidas em parreirais. Ora, o que aconteceu com muitas áreas renovadas na década de 1990 foi justamente o contrário, com a troca radical das conduções em parreiras 
para espaldeiras – “tecnicamente” mais apropriadas ao padrão enológico moderno.
 Os vinhos da live de que participei foram um Pinot Noir da Viña Trapi del Bueno, localizada no Valle de Osorno, uma das zonas mais austrais do Chile (Patagônia 
chilena), na região fria e montanhosa de Los Rios, no sopé da inclinada face continental da Cordilheira da Costa. Ali, o solo vulcânico profundo tem alto teor de argilas e 
ferro, o que irá conceder aos vinhos boa mineralidade. Trata-se realmente de um empreendimento ousado, pela ocupação de território pouco explorado, com condições 
climáticas extremas e ainda pelo resgate de práticas como pisa a pé, uso de leveduras selvagens e engarrafamento sem filtração.
 O outro vinho foi o Laura Hartwig Edição de Família da Laura Hartwig Wines – um vinho de peso, corte bordalês, com rótulo que remete à tradição familiar. A 
produção é cuidadosa, com uso de barrica de primeiro e segundo uso, visando manter a elegância do vinho. Outro produto de destaque da casa é o Selección del Viticultor 
Petit Verdot 2015, feito de uma cepa habitualmente de corte, que vem ganhando espaço nas inovações da América do Sul. Perguntei a eles por que se classificavam como 
o Novo Chile. E a justificativa está na forma sustentável e respeitosa de tratar o produto, de baixo rendimento e visando qualidade. O “novo”, neste caso, é a oposição ao 
perfil das grandes marcas, que dominam o mercado de vinhos chilenos no Brasil... Leia a reportagem completa em: https://monitormercantil.com.br/o-novo-mundo-
do-chile-e-algumas-reflexoes-sobre-inovacoes

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://monitormercantil.com.br/o-novo-mundo-do-chile-e-algumas-reflexoes-sobre-inovacoes
https://monitormercantil.com.br/o-novo-mundo-do-chile-e-algumas-reflexoes-sobre-inovacoes
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“O MEDO DO “DESCONHECIDO” ESTÁ CUSTANDO DINHEIRO A VOCÊ?” - HUGH JOHNSON
DECANTER – 03/08/2018

 Raro nem sempre significa melhor, escreve Hugh Johnson em sua última coluna na edição de setembro de 2018 da revista Decanter.
 Era muito mais simples quando todos sabíamos menos. Percorrendo as regiões vinícolas “clássicas”; explicando as diferentes uvas usadas em Bordeaux e Borgonha, e 
seus diferentes objetivos; apontando que havia alternativas - Loire, Rhône, Itália ... mas elas não eram o fim de tudo. Éramos todos iniciantes. Os escritores de vinhos então 
tiveram um trabalho fácil.
 A questão agora é para quem estamos escrevendo. Um leitor ainda está vago sobre (até) Bordeaux e Borgonha, e fica surpreso ao saber como eles fazem Champagne; 
outro resmunga impaciente (vai em frente, não é?) quando você explica que Marsanne e Roussanne são uvas brancas Rhône, ou que a Tasmânia é mais fria do que o resto 
da Austrália. Mencionar Juhfark ou Négrette? Eles estão tão no passado.
 “Foi na década de 1960 que as variedades de uva receberam o primeiro crédito por determinar os sabores dos vinhos.”
 Em minha vida, mudamos dos rótulos da Califórnia que explicaram Cabernet e Chardonnay como as grandes uvas, respectivamente, das ‘grandes regiões vinícolas 
de Bordeaux e Borgonha’ para referências casuais a ‘malo’ e fenólicos (ou será no ano passado também? )
 Foi na década de 1960 que as variedades de uva receberam o primeiro crédito por determinar os sabores dos vinhos. Antes eram regiões ou propriedades.
 Não acredito que nem mesmo os proprietários, e poucos no comércio de vinhos, muito menos seus clientes, tenham percebido o papel dominante desempenhado 
por, digamos, as proporções dos Cabernets e Merlot nos estilos de Pauillac, Margaux e St-Emilion.
 Agora as uvas são a mensagem, os châteaux apenas o meio. De onde vem um Merlot ou Syrah é secundário - até que (e este é o humor atual) seja do interesse do 
produtor fazer questão disso.
 Você pode cobrar £ 10 por um táxi, mas £ 50 por um de Napa, e uma quantia realmente chique por um de um vinhedo conhecido. Quanto mais estreita for a 
identidade, maior será o suposto valor; garrafas numeradas ... É muito fácil e nos torna tolos. Os vinhos não precisam ser raros para serem deliciosos. Ou realmente 
precioso.
 E o lugar para procurar? Onde outros temem pisar. Em regiões obscuras com uvas das quais você nunca ouviu falar. O medo do desconhecido está lhe custando um 
bom dinheiro.
 O mesmo princípio se aplica a safras fora de moda. Bons produtores de vinho não engarrafam vinhos ruins; apenas diferentes em anos diferentes - diferentes o 
suficiente para ter diferentes funções à mesa.
 As safras ‘ótimas’ raramente são as mais amigáveis   para a comida. Mas menos maduros e potentes, anos mais magros de boas vinhas, como com Juhfark ou Négrette, 
são geralmente ideais... Leia a reportagem completa em: https://www.decanter.com/magazine/comment-fear-unknown-costing-money-398181/

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://www.decanter.com/magazine/comment-fear-unknown-costing-money-398181/
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ENOGASTRO SICÍLIA E MALTA - VIAGEM E EXPERIÊNCIA CULTURAL E ENOGASTRONÔMICA - SAÍDA 
GARANTIDA

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

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

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

INFOS & RESERVAS: Na ZENITHE TRAVELCLUB Consultoria e Operadora de Experiências EnoGastronômicas | Belo Horizonte | Tel: (31) 3225-7773 | 
Contato: fit1@zenithe.tur.br  | http://zenithetravelclub.blogspot.com.br 

mailto:fit1%40zenithe.tur.br?subject=
http://zenithetravelclub.blogspot.com.br
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NOTÍCIAS ENOGASTRONOMICAS E DICAS

CHINA TRIBUTA MAIS IMPORTAÇÕES DE VINHO AUSTRALIANO
 As novas tarifas antissubvenções, que variam entre 6,3 e 6,4%, serão aplicadas a partir de sexta-feira, 11 de dezembro. A China anunciou quinta-feira, 
10 de dezembro, a imposição de novas tarifas sobre o vinho australiano, além das pesadas sobretaxas antidumping já estabelecidas no mês passado em meio 
a tensões diplomáticas.
 As relações entre a China e a Austrália começaram a se deteriorar já em 2018, quando a Austrália excluiu a gigante chinesa das telecomunicações 
Huawei da construção de sua rede 5G, em nome da segurança nacional. Eles ficaram ainda mais tensos quando Canberra convocou em abril uma investigação 
internacional sobre as origens do Covid-19. Um pedido que Pequim considera motivado por segundas intenções políticas.
 As novas tarifas antissubvenções, que variam de 6,3% a 6,4%, serão aplicadas a partir de sexta-feira, 11 de dezembro, e seguem uma investigação 
lançada em agosto, informou o Ministério do Comércio chinês. Eles se somam às sobretaxas anti-dumping compensatórias (de 107,1 para 212,1%) lançadas 
em novembro pela China sobre o vinho australiano.

 “A autoridade investigadora determinou, em uma base preliminar, que há subsídios aos vinhos importados da Austrália, que a indústria vinícola (chinesa) 
sofreu danos substanciais e que há um ligação causal entre esses subsídios e este prejuízo substancial ”, observou o ministério. Quando as primeiras sanções 
foram impostas no final de novembro, o Ministro do Comércio australiano castigou uma decisão “claramente injusta”. Os produtores australianos, por sua vez, 
expressaram preocupação com suas saídas no lucrativo mercado chinês.
 Principal parceiro comercial da Austrália, a China já restringiu em 2020 as importações de carne bovina australiana, impôs tarifas sobre a cevada 
australiana e desencorajou seus cidadãos de visitar o país... Leia mais em: https://www.larvf.com/la-chine-taxe-encore-davantage-l-importation-de-
vins-australiens,4714351.asp (Fonte – Revue du Vin de France – Editorial – com AFP – 12/10/2020)

O ARTISTA CHINÊS XU BRING CRIOU O RÓTULO 2018 DO MOUTON ROTHSCHILD
  Este novo rótulo de 2018, que se parece com os caracteres chineses tradicionais, é na verdade composto 
pelas letras do alfabeto latino. O rótulo de Château Mouton Rothschild 2018 foi concedido este ano ao artista 
e escritor chinês Xu Bing, de 65 anos 
de idade.
  O rótulo do famoso grand cru Mouton Rothschild é produzido todos os anos por um artista. Xu Bing, 
portanto, substitui nomes de prestígio como Chagall, Picasso ou Jeff Koons. Este novo rótulo de 2018, que 
parece caracteres chineses tradicionais, é na verdade composto pelas letras do alfabeto latino e apresenta as 
duas palavras Mouton e Rothschild, disse um comunicado à imprensa.
  A safra 2018 “de excepcional qualidade já se afirma como um dos maiores sucessos do Château Mouton 
Rothschild. O vinho exprime muita cor, uma excelente estrutura tânica, uma densidade e suavidade notáveis   e 
finalmente uma concentração aromática rara”... Leia mais em: https://www.larvf.com/l-artiste-chinois-xu-

bing-a-realise-l-etiquette-du-vin-2018-de-mouton-rothschild,4713558.asp (Fonte – Revue du Vin de France – Editorial com AFP – 12/07/2020).

CHATEAU GISCOURS: MULTA DE 200.000 EUROS E PENA DE PRISÃO SUSPENSA
 A chaptalização, processo autorizado mas estritamente regulado por regulamentos provinciais, consiste no enriquecimento de um vinho com açúcar antes 
da fermentação, de forma a aumentar o seu teor alcoólico. O Château Giscours, um prestigioso Grand Cru Classé de Margaux, foi condenado em Bordeaux a 
uma multa de 200.000 euros e seus dois gerentes a três meses de prisão, com pena suspensa por terem “enriquecido” irregularmente com açúcar duas cubas 

VINHO E CULTURA

https://www.larvf.com/la-chine-taxe-encore-davantage-l-importation-de-vins-australiens,4714351.asp
https://www.larvf.com/la-chine-taxe-encore-davantage-l-importation-de-vins-australiens,4714351.asp
https://www.larvf.com/l-artiste-chinois-xu-bing-a-realise-l-etiquette-du-vin-2018-de-mouton-rothschild,4713558.asp
https://www.larvf.com/l-artiste-chinois-xu-bing-a-realise-l-etiquette-du-vin-2018-de-mouton-rothschild,4713558.asp
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de vinho fino da safra 2016
 O tribunal considerou esta chaptalização uma “ofensa grave”, qualificando os fatos como “graves” e “visivelmente triviais”. Para a presidente Caroline 
Baret, a diretora-geral “estava ciente da situação”, que ela disse ter afetado todos os Margaux da safra 2016.
 “Quando não é autorizada, a chaptalização é falsificação”, lembrou na semana passada em audiência um fiscal da Repressão à Fraude, cujos serviços 
tinham apurado a modificação incriminada em outubro e novembro de 2016.
“OS MUSTOS CHAPTALIZADOS FORAM COLOCADOS NA RESERVA” - O tribunal penal também ordenou o confisco e a destruição do vinho em questão, 
ou seja, 397 hectolitros, um de uvas Merlot e Cabernet Sauvignon, o outro de Cabernet. “Os mostos chaptalizados foram colocados em reserva” e não foram 
comercializados, assegurou Château Giscours num comunicado divulgado após o julgamento.
 Foi exigida na audiência de 14 de Junho a pena suspensa de um ano contra o diretor técnico e o diretor-geral, este último também com uma multa de 
30.000 euros, dos quais 20.000 suspensos por “adulteração de alimentos”. O procurador também pediu uma multa de 150.000 euros para a empresa.
“UM ERRO HUMANO” - A operadora Château Giscours decidiu recorrer da decisão. “A empresa Giscours reafirma solenemente que se trata de um erro 
humano, sem qualquer intenção fraudulenta, apenas uma lamentável sequência de burocracia e falhas de transmissão”, indicou.
 “Estas operações irregulares de chaptalização de dois tanques (...) explicam-se, por um lado, por um erro da ODG (Organização de defesa e gestão da 
profissão) que admitiu ter enviado um e-mail erróneo, de por outro lado, por um erro de leitura de uma lousa escrita manualmente que indicava a quantidade 
de açúcar autorizada a ser adicionada ”, detalhou o chateau.... Leia mais em: https://www.larvf.com/chateau-giscours-200-000-euros-d-amende-et-
prison-avec-sursis,4589929.asp (Fonte – Revue du Vin de France – Redação com AFP).

FALSIFICADOR DE VINHO RUDY KURNIAWAN SAI DA CADEIA
 Entregue às autoridades de imigração dos EUA, o indonésio tem uma ordem de deportação permanente. No dia 6 de novembro passado, o famoso 
falsificador de vinho Rudy Kurniawan deixou a prisão federal perto de El Paso, onde passou os últimos anos desde que foi condenado em 2013 por vender 
milhões de dólares em vinhos falsos. Apesar de sair da prisão, Kurniawan foi entregue ao Departamento de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, que 
tem uma ordem de deportação permanente para ele, que está país ilegalmente há mais de 12 de anos.  
 No entanto, ninguém sabe ao certo para onde ele irá. “Os federais nunca falam sobre esse tipo de coisa”, disse Jerome Mooney, advogado de Kurniawan. 
Contando o tempo que passou na prisão aguardando julgamento, Kurniawan cumpriu quase nove anos de sentença. Agora ele está esperando enquanto os 
tribunais de imigração decidem seu destino. Até hoje, ele nunca ressarciu os clientes prejudicados.... Leia mais em: https://revistaadega.uol.com.br/artigo/
falsificador-de-vinho-rudy-kurniawan-sai-da-cadeia_12706.html (Fonte – Revista ADEGA – Redação – 10/12/2020).

PIZZA PORTUGUESA, VAI BEM COM VINHO PORTUGUÊS?
 Quais são os melhores vinhos para harmonizar com essa tradicional pizza? Os inúmeros sabores da pizza Portuguesa desafiam e surpreendem na 
harmonização com vinho. 
 Uma rica mistura de sabores que dá margem às mais diversas combinações possíveis, a pizza portuguesa costuma ter, além do queijo, presunto, ovo, 
tomate, cebola, ervilhas e azeitonas.
 Um vinho que possa amalgamar tantos sabores distintos precisa ter bastante acidez, mas não pode ser muito potente para simplesmente se sobrepor e 
achatar o paladar.
 Experimente um rosé, com diversas nuances, ou tente ainda um Malbec não muito estruturado, ou ainda um português Vinho Verde... Leia mais em: https://
revistaadega.uol.com.br/artigo/pizza-portuguesa-vai-bem-com-vinho-portugues_12711.html (Fonte – Revista ADEGA – Redação – 13/12/2020).
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