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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. 
Vamos sugerir 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. Em 2020 provamos menos vinhos por conta da pandemia (436 no total, já que 
parte das Confrarias que foram adiadas), e sugerimos 117 rótulos como vinhos da semana.
** 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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CASA GERALDO GRAN RESERVA COLHEITA DE INVERNO TERROIR SERRA DA MANTIQUEIRA SYRAH 2018 
– ANDRADAS / MINAS GERAIS – BRASIL 
 
 Tradicional zona cafeeira no Sul de Minas, a região possui altitudes elevadas e temperaturas amenas com clima 
agradável o ano todo, o que proporciona uma excelente condição para o cultivo de uvas que ali tem um solo fértil 
e clima propício para seu desenvolvimento. Entretanto, o período de chuvas coincidia com a época da colheita e a 
viticultura só teve sucesso com a introdução do sistema de dupla poda – ou poda invertida.
	 Com	esta	técnica,	o	calendário	do	vinho	foi	modificado.	A	poda	de	agosto	é	usada	para	a	formação	de	novos	
galhos	a	partir	das	gemas	inchadas.	A	indução	da	floração	ocorre	entre	setembro	e	outubro,	com	excelentes	condições	
(sem	chuva	e	com	sol	forte).	A	colheita	de	verão	é	abortada	após	a	frutificação.	A	planta	entra	em	dormência	e	em	
janeiro, ocorre a segunda poda para a produção.
	 Finalmente,	a	colheita	das	uvas	para	os	vinhos	começa	em	junho,	num	clima	mais	frio	e	seco.	Murillo	de	Albuquerque	
Regina e sua equipe que desenvolveram a técnica mostraram que, com a colheita de inverno, o período de crescimento 
fica	mais	 longo;	o	potencial	alcoólico,	maior;	os	precursores	aromáticos	e	 compostos	 fenólicos,	mais	numerosos;	a	
acidez,	mais	preservada;	e	o	rendimento,	superior.	Portanto,	uma	técnica	que	“engana”	o	vinhedo,	invertendo	o	ciclo	
natural da videira e que produz vinhos melhores.
 Os vinhos da linha Colheita de Inverno da Casa Geraldo são frutos da dupla poda, sendo possível alcançar níveis 
de maturação mais elevados para a colheita na Serra da Mantiqueira. A vinícola, que começou sua trajetória em 1969, é 
responsável hoje por cerca de 80% do volume de vinhos produzidos em Minas Gerais e consta como a maior vinícola da 
região.	Da	década	de	1980,	quando	começou	o	projeto	de	vinhos	finos,	até	hoje,	a	evolução	foi	relativamente	rápida.	
Chama a atenção a variedade de rótulos e produtos da marca Casa Geraldo. Entre as uvas cultivadas, destacam-
se	a	Syrah	(o	destaque	da	Mantiqueira),	Cabernet	Franc,	Cabernet	Sauvignon,	Tannat,	Moscato	Giallo,	Tempranillo,	
Pinot	Noir,	Merlot,	Sauvignon	Blanc,	Chardonnay	e	Prosecco.	Está	em	teste,	atualmente,	com	grande	potencial	para	
entusiasmar	os	fãs	de	vinhos	portugueses,	a	Touriga	Nacional.	A	safra	2018	que	se	revelou	muito	boa	para	os	vinhos	
brasileiros	também	gerou	belos	vinhos	na	Mantiqueira.	O	Casa	Geraldo	Syrah	é	um	deles.

Corte de Uvas: 100% Syrah
Notas de Degustação:	cor	rubi	profundo,	típico	da	casta.	Os	aromas	uma	boa	complexidade	com	frutas	escuras	maduras,	como	ameixa,	uva	passa,	e	ainda	
notas	de	chocolate,	toques	tostados	da	passagem	por	madeira.	No	paladar	o	vinho	mostra	estrutura	e	corpo,	taninos	presentes	e	macios,	boa	acidez,	equilíbrio	
e	um	ótimo	final	de	boca,	com	um	persistente	sabor	da	ameixa	madura.
Estimativa de Guarda:	pronto	para	consumo	especialmente	pelo	volume	de	fruta	na	boca,	mas	aguenta	mais	3	a	4	anos	fácil.
Notas de Harmonização: Ótimo para acompanhar carnes vermelhas grelhadas ou assadas com molhos de média intensidade, costeleta de cordeiro, 
embutidos	e	queijos	meio	duros,	e	harmonizou	perfeitamente	com	uma	bela	Paella	Mineira	(que	também	é	conhecida	como	Paella	Caipira).	
Serviço:	servido	entre	16	e	17ºC,	numa	taça	grande	estilo	Bordeaux.
Faixa de Preço – $$$

CASA GERALDO BH – Av. do Contorno, 7.060 – Lourdes – 30110-048 – Belo Horizonte – MG - Fone: (31) 3223-7328 – casageraldobh@casageraldo.
com.br

mailto:casageraldobh%40casageraldo.com.br?subject=
mailto:casageraldobh%40casageraldo.com.br?subject=
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	 Convivendo	com	várias	Confrarias	que	se	reuniam	na	Sala	do	Vinotícias	em	BH,	percebi	que	o	vinho	é	uma	forma	de	comunicação	intensa	com	os	amigos.	E	com	a	
progressão	da	pandemia,	tive	receio	de	perder	esta	conexão	com	e	entre	os	amigos	em	torno	do	vinho.	A	criatividade	acabou	superando	as	distâncias	que	impediam	os	
encontros	para	degustações	presenciais.
	 Durante	estes	meses	acabamos	criando	grupos	de	WhatsApp	e	falamos	sobre	uvas	e	regiões,	os	anos	bons	e	anos	ruins,	falamos	sobre	taninos	e	pontuações	de	vinhos	
dadas	pelos	principais	críticos	e	jornalistas	de	vinhos,	procuramos	trocar	ideias	sobre	detalhes	e	nuances	de	como	comprar	vinhos	em	promoções	e	como	apreciar	e	beber	
os rótulos em promoção. 
	 E	por	último,	criamos	Confrarias	virtuais	nas	quais	nos	reunimos	remotamente	e	trocamos	ideias	sobre	um	rótulo,	uma	uva,	ou	uma	região	produtora.	Criamos	um	
jantar	harmonizado,	que	reúne	pessoas	em	suas	casas,	bebendo	e	comendo	um	menu	com	um	prato	principal	harmonizado	com	um	vinho	e	falando	por	algumas	horas	
sobre	vinho,	história	e	cultura,	numa	união	de	energias	em	torno	de	um	bom	papo	e	uma	boa	taça	de	vinho!
	 Creio	que	falar	sobre	vinhos	é	sobre	adquirir	conhecimento	e	experiência,	também	é	sobre	amizade,	sobre	sentar	e	conversar	mais	e	mais	abertamente	enquanto	você	
se aprofunda em uma garrafa compartilhada mesmo que vitualmente, com um conhecido se tornando um amigo mais próximo na evolução da primeira para a terceira taça. 
O	vinho	é	uma	linguagem	que	pode	ser	aprendida;	é	também	um	meio	de	promover	a	comunicação	e	a	intimidade	com	outras	pessoas.	
	 No	início	do	meu	caminho	no	mundo	do	vinho,	muitas	vezes	me	perguntei	como	poderia	aprender	mais	sobre	vinho.	Claro	que	vale	a	pena	participar	de	Cursos	sobre	
Vinho,	que	é	importante	dedicar-se	a	leitura	de	alguns	livros,	mas	também	percebi	que	é	importante	conectar-se	com	outras	pessoas,	com	produtores,	com	quem	estava	
disposto	a	ensinar	e	provar	o	maior	número	possível	de	vinhos!
	 Existe	uma	maneira	própria	de	falar	sobre	vinho	que	trata	de	trivialidades	e	detalhes,	de	falar	uma	linguagem	de	códigos	que	permite	que	um	número	reduzido	de	
pessoas	participe	da	conversa.	Pode	ser	tentador	nos	sentirmos	especiais	tentando	tornar	as	coisas	de	que	gostamos	o	mais	inacessível	possível	para	os	outros,	como	muitos	
críticos	que	costumam	colocar	o	vinho	sobre	um	trono	inatingível.	
	 É	aqui	que	os	clichês	sobre	o	vinho	como	esnobismo	e	pretensão	se	aproximam	da	verdade,	e	é	também	a	maneira	menos	interessante	de	se	relacionar	com	a	
linguagem	do	vinho	e	da	vinificação.	Eu	sempre	fui	atraído	pela	história	e	geografia	do	vinho	e	seu	profundo	relacionamento	com	a	nossa	civilização,	uma	vez	que	sendo	
elemento	de	celebração,	o	vinho	esteve	presente	nas	principais	passagens	históricas	na	sucessão	dos	impérios	que	dominaram	a	Europa	desde	a	Antiguidade.
	 Há	muitas	piadas	sobre	a	linguagem	floreada	com	que	as	pessoas	falam	sobre	vinho	-	“notas	de	petrichor,	café	e	especiarias	doces	de	baunilha	advindas	da	tosta	da	
barrica”	ou	o	que	quer	que	seja.	Aliás,	foi	até	mesmo	cunhado	um	termo	para	esta	pessoa	–	o	Enochato.	Mas	também	existe	uma	alegria	real	em	qualquer	tipo	de	expertise,	
em	aprofundar-se	em	um	tópico	e	sair	mais	rico	e	sábio,	carregado	com	conhecimento	que	pode	ser	aplicado	ao	mundo	da	degustação	e	mesmo	para	a	nossa	vida.	
	 Ter	uma	linguagem	comum	e	termos	técnicos	relativos	à	vinificação,	elaboração	ou	defeitos	do	vinho	não	é	problema	para	os	profissionais,	o	jargão	permite	resolver,	
prevenir	ou	antecipar	problemas	ou	mesmo	acompanhar	um	processo	de	viticultura.
	 Entretanto,	essas	ferramentas	de	linguagem	costumam	se	desviar	de	sua	missão	primária	ao	invadir	o	espaço	de	degustação	sob	um	aspecto	subjetivo.	Ao	provar	um	
vinho,	as	emoções	que	uma	pessoa	sentirá,	os	aromas	que	ela	sentirá	não	são	iguais	aos	que	outras	pessoas	perceberão,	mesmo	em	condições	estritamente	idênticas.
	 Na	verdade,	o	gosto	também	é	cultural	e	regional	quando	se	pensa	na	aversão	a	certos	alimentos,	aromas	e	sabores.	Obviamente,	a	experiência	pessoal	também	
desempenha	um	papel	na	nossa	construção	do	olfato	e	do	paladar	-	a	frequência	com	que	teremos	encontrado	um	alimento,	ou	a	forma	como	terá	sido	ou	não	transformado...	
A	nossa	história	intervém	e	muda	as	nossas	percepções,	inscrevendo-os	em	um	contexto	tanto	de	emissão	-	como	recebo	a	mensagem	-	quanto	de	recepção	-	como	vou	
escolher	falar	sobre	ela.
 É este contexto e estes elementos que norteiam a nossa forma de falar do vinho, e a nossa fácil adaptação ou não a códigos de comunicação relativamente rígidos. 
Se	nos	desviarmos	dos	padrões	tradicionais	do	vinho,	não	haverá	problema	em	associar	banana,	mandioca,	jabuticaba	ou	nori	com	os	sabores	que	experimentamos.
	 No	entanto,	estes	aromas	estão	ausentes	dos	padrões	clássicos	de	vinhos:	não	fazem	parte	da	cultura	gustativa	dominante	no	mundo	do	vinho,	que	é	essencialmente	
europeu.	Esse	é	o	problema:	ao	se	basear	em	uma	paleta	de	sabores	centrada	em	uma	determinada	cultura	e	região,	configurada	como	valor	modelo,	você	se	torna	um	
excludente de outras pessoas, não deste universo.
	 Durante	a	pandemia,	a	internet	abriu	oportunidade	para	que	uma	série	de	“lives”	acontecessem	e	despertassem	nas	pessoas	o	desejo	de	conhecer	o	mundo	do	vinho.	

QUANDO O VINHO É MAIS QUE UMA LINGUAGEM
POR MÁRCIO OLIVEIRA

ARTIGO
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O	uso	de	uma	linguagem	mais	simples,	compreensível	para	todos,	experientes	ou	iniciantes	neste	universo	enológico	abriu	a	mente	e	as	taças	para	novas	experiências	e	
troca	de	conhecimentos.	Para	ser	franco,	creio	que	hoje	em	dia	falo	sobre	vinho	de	forma	mais	simples,	com	menos	clichês.
	 Provadores	profissionais,	críticos	e	sommeliers	dirão	que	apesar	de	ser	uma	fonte	ocasional	de	alegria,	degustar	vinhos	é	um	trabalho	árduo.	É	preciso	um	esforço	
concentrado	para	entender	o	líquido	que	está	sendo	provado,	fixar	seu	caráter	em	mente	e	fazer	um	julgamento	sobre	sua	qualidade,	usando	uma	linguagem	apropriada.	
São	necessárias	habilidades	que	se	desenvolveram	gradualmente	ao	longo	do	tempo	e	tiveram	que	ser	aprendidas.	Sempre	há	espaço	para	melhorar,	e	a	degustação	de	
novos	vinhos	oferece	oportunidades	para	adquirir	mais	conhecimento	e	experiência.
	 Nada	poderia	ser	mais	fácil	do	que	provar	alimentos	ou	bebidas,	seria	como	aprender	algo	natural	como	ver	ou	ouvir.	As	sensações	gustativas	começam	assim	que	
a	comida	ou	bebida	entra	na	boca.	Bebemos	ou	mastigamos	e	depois	engolimos.	As	sensações	são	fugazes	e	transitórias,	o	que	certamente	os	torna	difíceis	de	concentrar,	
embora	façam	sentir	a	sua	presença	ao	deixar-nos	impressões	de	gostos	ou	aversões.	Então,	a	degustação	de	vinhos	não	seria	realmente	tão	difícil,	desde	que	se	deixasse	
de	lado	a	postura	de	ser	necessário	usar	uma	linguagem	própria,	complexa	ou	rebuscada.
	 Uma	explicação	mais	favorável	pode	ser	dada	em	termos	do	maior	conhecimento	do	profissional,	sommelier	ou	jornalista	sobre	este	universo	que	agrega	a	uva,	o	
produtor,	o	vinhedo	e	a	produção	responsável	de	um	determinado	vinho	numa	região	do	mundo,	deixando	de	lado	a	exigência	de	um	conhecimento	perfeito	para	todas	as	
pessoas,	em	especial	os	iniciantes	neste	universo	de	Baco.	
	 Quando	queremos	que	o	vinho	se	torne	mais	acessível	para	o	brasileiro,	que	seu	consumo	supere	os	baixos	indicadores	atuais,	é	muito	importante	que	se	simplifique	
a	forma	de	falar	sobre	o	vinho.	Nesta	hora	o	vinho	será	compartilhamento,	amizade,	aprendizado,	prazer,	....
	 Creio	que	é	nesta	hora	que	o	vinho	se	mostra	algo	muito	além	de	uma	simples	linguagem!	Saúde!!!	Aproveite	para	comentar	se	gostou	ou	não!!!	(baseado	em	artigos	
disponíveis	na	internet	e	minhas	considerações)
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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

“VINHO SE FAZ NA VINHA” -  JORGE LUCKI
VALOR ECONÔMICO - 06/08/2021

 Por	mais	que	um	grande	château	de	Saint-Emilion	invista	em	adegas	espetaculares,	infraestrutura	de	enoturismo	e	outros	aspectos	mercadológicos,	adequando-se	aos	
critérios	estabelecidos	pelo	INAO,	Institut	National	des	Appellations	d’Origine,	organização	governamental	encarregada	de	regulamentar	os	produtos	agrícolas	franceses	
com	Denominações	de	Origem,	 isso	não	basta	para	galgar	posições	mais	elevadas	na	classificação	da	 região	que	entrará	em	2022.	O	vinho	propriamente	dito,	que	
representa	(só)	50%	do	total	de	pontos	levados	em	consideração,	tem	peso	considerável.	Modernizar	instalações	se	afinar	a	vinificação	é	relativamente	rápido	e	necessário,	
mas	não	basta.	Vinho	se	faz	na	vinha!	E	leva	tempo	para	que	ela	responda.	
	 Dando	mais	atenção	à	vinificação	do	que	à	viticultura	de	30	anos	para	cá,	uma	série	de	técnicas,	equipamentos	e	produtos	apareceram	no	mercado	com	o	intuito	de	
“melhorar”	o	vinho.	De	certa	forma,	até	contribuíram	para	a	melhoria	da	qualidade	dos	vinhos	disponíveis	no	mercado	internacional,	mas,	em	contrapartida,	provocaram	
uma estandardização e uma preocupante falta de identidade do produto. 
	 O	caráter	de	um	vinho	advém	sobretudo	de	seu	terroir	e	não	do	sabor	dos	produtos	enológicos	que	são	adicionados.	Qualquer	pessoa	pode	fazer	isso	em	qualquer	
lugar	do	planeta	a	custos	mais	baixos	do	que	trabalhar	o	terreno	de	forma	apropriada.	Para	um	terroir	começar	a	renascer	demora	de	cinco	a	seis	anos,	se	o	respeitarmos.	
Terminado	o	programa	da	Académie	Internationale	du	Vin	(AIV),	cujos	tópicos	abordei	nas	duas	colunas	anteriores,	tive	a	oportunidade	de	acompanhar	meus	confrades	
Claude	e	Lydia	Bourguignon,	os	maiores	especialistas	em	solos	do	setor,	numa	longa	visita	ao	Château	Troplong	Mondot,	Premier	Grand	Cru	Classé	de	Saint-Émilion,	cujos	
vinhedos	contam	com	a	assessoria	do	casal	desde	2007,	dez	anos	antes	de	a	propriedade	ser	vendida	para	a	Scor,	grupo	francês	do	ramo	de	seguros.	
	 Não	dá	para	dizer	que	o	Troplong	Mondot	andava	de	lado,	até	porque	tinha	sido	promovido,	com	todos	os	méritos,	a	Premier	Grand	Cru	Classe	“B”	em	2006,	por	
conta	da	dedicação	de	Christine	Valette-Pariente,	que	comandava	o	chateau	da	família	desde	1981(morreu	prematuramente,	aos	57	anos,	em	2014).	Tendo	Michel	Roland	
como	consultor,	o	vinho	impressionava	mais	por	sua	exuberância	que	pelo	refinamento,	o	que	encobria	todo	o	privilegiado	potencial	do	lugar.	Justamente	por	ter	esse	perfil,	
deixei	de	acompanhar	de	perto	seus	vinhos	nos	últimos	anos,	o	que	eu	fazia	regularmente	desde	finais	dos	anos	1980,	quando	o	château	de	fato	despontou	-	o	1990	era	
excepcional.	Por	outro	lado,	fiquei	decepcionado	como	1998.	Safra	considerada	ótima	na	região.	
	 Voltei	agora.	Embora,	já	se	notasse	o	esmero	na	renovação	do	château	e	se	sabia	que	uma	ala	havia	sido	construída	para	abrigar	uma	nova	e	moderna	adega	de	
vinificação	e	sala	de	barricas,	fomos	logo	aos	vinhedos.	Por	mais	que	as	instalações	fossem	impressionar,	o	foco	eram	as	vinhas	-	não	vim	com	os	Bourguignon	por	acaso...	
Leia	a	reportagem	completa	em:	https://valor.globo.com/eu-e/coluna/jorge-lucki-vinho-se-faz-na-vinha-e-nao-com-produtos-adicionados.ghtml

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
mailto:https://valor.globo.com/eu-e/coluna/jorge-lucki-vinho-se-faz-na-vinha-e-nao-com-produtos-adicionados.ghtml?subject=
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“LA LA LA! OS FAMOSOS CÔTE-RÔTIE DE GUIGAL” - MARCELO COPELLO
BLOG – 05/08/2021

	 O	segredo	dos	melhores	vinhos	do	Douro	está	nos	calcanhares	humanos	que	extraem	corpo,	sabor	e	longevidade	à	bebida.
	 Não,	ao	citar	“La	La	La”	não	me	refiro	ao	que	o	google	me	informa	ser	uma	cação	da	Shakira.	No	idioma	de	BACO,	“La	La	La”	significa	La	Turque,	La	Mouline	e	La	
Madonne,	o	que	equivale	a	“Pelé,	Tostão	e	Garrincha”	quando	falamos	de	Côte-Rôtie.	Provei	estas	três	maravilhas	juntas	e	às	cegas,	em	uma	de	suas	melhores	safras,	1985	
(os	três	são	nota	100	de	Parker).	Para	ficar	mais	didático	estavam	embaralhadas	às	cegas	três	grandes	Bordeaux	da	mesma	safra,	1985,	qua	apanharam	feio...	Leia!	Antes,	
como sempre, um agradecimento à generosidade de quem me proporcionou esta prova e comigo a compartilhou.
UVAS - Côte-Rôtie (https://en.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4te-R%C3%B4tie_AOC)		-	esta	pequena	AOC	(Appellation	d’Origine	Contrôlée),	com	pouco	mais	de	200	
hectares	vinhedos,	no	norte	do	Rhône-França,	gera	tintos	que	podem	chegar	aos	píncaros	da	qualidade.
	 Esta	é	uma	das	poucas	regiões	no	mundo	onde	é	permitida	a	mistura	de	uvas	tintas	de	brancas	(outra	destas	exceções	é	Châteauneuf-du-Pape).	Aqui	apenas	duas	
uvas	são	permitidas,	a	 tinta	Syrah	e	até	20%	da	branca	Viognier,	embora	na	prática	a	maioria	dos	vinhos	seja	100%	Syrah	 (http://www.marcelocopello.com/post/
conheca-a-syrah-historia-curiosidades-e-vinhos) e a Viognier, quando presente raramente ultrapassa a 5%  dos cortes. Importante, por lei Syrah e Viognier precisam 
ser fermentadas juntas, e não fermentadas em separado e depois misturadas.
VINHEDOS	-	O	nome	Côte-Rôtie	(costas	grelhadas)	se	refere	ao	fato	de	suas	belas	colinas	tem	uma	privilegiada	exposição	ao	sol.	Estas	colinas	são	divididas	em	dois	grupos	
principais,	Côte	Brune	(costas	morenas)	e	Côte	Blonde	(costas	loiras).	As	primeiras	colinas,	à	norte,	são	compostas	de	argila	e	xisto	rico	em	ferro,	as	segundas,	à	sul,	de	xisto	
com	areia,	calcário	e	granito.	Normalmente	as	costas	morenas	geram	vinhos	mais	masculinos,	robustos,	taninosos	e	longevos,	enquanto	as	loiras,	oferecem	vinhos	mais	
femininos,	delgados	e	elegantes,	para	serem	consumidos	mais	cedo.	O	usual	é	que	os	produtores	misturem	uvas	“morenas”	e	“loiras”	para	obter	vinhos	mais	complexos	e	
equilibrados
GUIGAL	-	Muito	do	prestígio	que	os	Côte-Rôtie	tem	hoje	é	devido	ao	produtor	Marcel	Guigal	(http://www.guigal.com/),	pioneiro	na	elaboração	de	vinhos	“mono-vinhedo”	
na	região.	Em	1966	Guigal	começou	a	realizar	experiências	engarrafando	em	separado	vinhos	de	alguns	de	seus	melhores	vinhedos	da	Côte	Blonde	e	chamando	a	mistura	
de	La	Mouline,	baixando	rendimentos,	usando	100%	madeira	nova	e	com	controle	de	temperatura	na	fermentação.	Em	1978	viria	a	fazer	o	primeiro	mono-vinhedo,	o	La	
Mouline	e	depois	em	1985	o	segundo,	o	La	Turque	(ambos	da	Côte	Brune).	Estes	vinhos	alcançaram	estrondoso	sucesso	nos	anos	1980,	catapultados	por	notas	100	de	
Robert	Parker.		
	 Estes	três	míticos	Côte-Rôtie	foram	provados	as	cegas	contra	3	Grands	Crus	de	Bordeaux	também	de	1985,	Château	Pichon-Lalande,	Château	Gruaud-Larose	e	
Château	Cos	d´Estournel,	que	ficaram	nas	três	últimas	posições	nas	preferências	dos	participantes	da	prova.
	 Vale	deixar	claro	que	as	duas	notas	100	pontos	foram	dadas	sem	favor.	Estes	são	3	vinhos	que	encantam	e	impressionam	qualquer	pessoa,	dos	mais	leigo	ao	mais	
experimentado dos degustadores. É mesmo para sair cantando... La la la....	 Leia	a	 reportagem	completa	em:	https://revistaadega.uol.com.br/artigo/a-pisa-e-o-
lagar_8605.html

https://en.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4te-R%C3%B4tie_AOC
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http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
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“O PAI DA CABERNET SAUVIGNON” - SUZANA BARELLI
ESTADÃO - PALADAR – 03/08/2021

	 	Desde	que	o	nome	da	uva	passou	a	ganhar	destaque	nos	rótulos	–	a	tal	valorização	do	vinho	varietal,	aquele	elaborado	com	uma	única	variedade	de	uva	–,	a	
cabernet	sauvignon	conquistou	também	a	preferência	dos	consumidores.	É	a	segunda	uva	mais	cultivada	no	mundo,	com	341	mil	hectares,	algo	como	4%	do	total	de	
vinhedos mundiais, segundo dados da OIV, a organização internacional da uva e do vinho, de 2017.
	 Originária	de	Bordeaux,	a	cabernet	sauvignon	nasceu	do	cruzamento	espontâneo	entre	a	tinta	cabernet	franc	e	a	branca	sauvignon	blanc.	Na	licença	poética	desta	
semana	de	Dia	dos	Pais,	podemos	afirmar	que	a	cabernet	franc	é	o	“pai”	da	cabernet	sauvignon.	É	um	pai	que	deu	muita	independência	ao	filho	–	é	só	ver	como	a	variedade	
ganhou	o	mundo.	Mas	que,	com	o	filho,	digamos,	adulto,	também	quer	brilhar.
	 Até	recentemente,	imaginava-se	que	a	cabernet	franc	era	originária	da	região	do	Loire	–	onde	dá	origem	a	vinhos	rosés	e	tintos.	Estudos	mais	recentes	indicam	que	
ela	deve	ser,	na	verdade,	originária	do	País	Basco,	na	Espanha,	fronteira	com	a	França.	A	cabernet	franc	é	também	uma	das	mais	antigas	variedades	de	Bordeaux.	Junto	
com	a	cabernet	sauvingon,	a	merlot,	a	petit	verdot,	a	malbec	e	a	carmenère,	ela	forma	o	chamado	corte	bordalês.
	 Comparada	com	seu	filho	próspero,	ela	amadurece	mais	cedo	e	dá	origem	a	um	vinho	um	pouco	mais	claro	e	não	tão	encorpado.	No	Brasil,	chegou	a	fazer	sucesso	
a	partir	da	década	de	1970,	por	amadurecer	antes	do	período	de	chuvas.	Mas,	nas	décadas	seguintes,	perdeu	espaço	para	a	cabernet	sauvignon	e	a	merlot.	Uma	pena!
	 Nesta	“independência”	paterna,	a	cabernet	franc	vem	ganhando	espaço	como	vinho	varietal.	Vem	se	destacando	nos	vinhedos	da	Argentina	e	é	ótima	opção	para	
quem	quer	variar	da	malbec.	Como	a	lista	de	bons	rótulos	com	a	cabernet	franc	é	crescente,	cito	aqui	cinco	destaques	para	quem	quiser	aproveitar	a	licença	poética	e	
presentear	com	o	pai	da	cabernet	sauvignon...	Leia	a	reportagem	completa	em:	https://paladar.estadao.com.br/colunas/le-vin-filosofia

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
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“ZODÍACO DOS VINHOS: ESCORPIÃO”  - MIRIAM AGUIAR
MONITOR MERCANTIL – 06/08/2021

 
 Chegamos ao signo de Escorpião, um signo difícil de descrever, sem fugir de alguns estigmas. Vamos explorar seus fundamentos para entender melhor essa 
complexidade.	Em	primeiro	lugar,	trata-se	de	um	signo	do	elemento	Água,	o	que	lhe	dá	um	traço	mais	emocional	e	intuitivo.	Escorpião	é	regido	por	Plutão	(hoje	denominado	
planeta	anão),	um	planeta	distante	e	de	dimensões	reduzidas,	com	visualização	difícil	e	lenta	rotação:	leva	248	anos	para	dar	uma	volta	em	torno	do	Sol.	Devido	a	esse	
distanciamento,	só	foi	descoberto	em	1930.	Até	então,	Escorpião	só	era	regido	por	Marte,	motivo	pelo	qual	muitos	consideram	este	o	seu	co-regente,	que	lhe	aporta	calor	
e	perfil	bélico.
	 Plutão	(Hades,	para	os	gregos)	é	o	nome	do	deus	dos	mortos,	príncipe	das	trevas,	que	reina	sobre	as	sombras.	Ele	simboliza	o	nosso	encontro	com	o	inconsciente	
e	suas	forças	invisíveis,	profundas	e	poderosas.	Escorpião	também	está	associado	ao	mito	de	Órion:	um	exímio	caçador	que	teria	se	apaixonado	de	forma	obsessiva	por	
Ártemis e morto, em punição, pela picada de um escorpião.
	 Por	essa	conjugação	de	fatores,	o	signo	de	Escorpião,	apesar	de	discreto,	enigmático,	estaria	movido	por	um	turbilhão	de	emoções	muito	fortes,	relacionadas	aos	
afetos,	aos	ciclos	de	vida,	à	finitude	existencial.	Aqui,	a	dualidade	freudiana	Eros	X	Thanatos	(pulsão	de	morte)	se	manifesta	de	forma	contundente	no	conflito	entre	a	fruição	
do amor sexual e a alucinação possessiva.
	 Em	nossa	transição	zodiacal,	encontra-se	o	libriano,	fatigado	pelo	exercício	mental	equilibrista,	como	signo	“justiceiro”	que	é.	Quer	mergulhar	e	ser	envolvido	pelas	
águas	profundas	de	êxtase	e	dor	daqueles	que	se	deixam	tomar	pelas	fortes	emoções.
	 Os	vinhos	escorpianos	devem	conjugar	estrutura,	intensidade	e	complexidade.	Não	mais	o	perfil	volátil	e	fresco	dos	vinhos	de	ar	–	há	que	se	ganhar	em	corpo,	cor,	
taninos	e	capacidade	de	evolução	organoléptica.	O	vinho	do	primeiro	decanato	ainda	preserva	um	pouco	da	leveza	do	antecedente:	branco	mais	untuoso,	com	matizes	
aromáticos	sedutores	de	frutas	amarelas	de	caroço,	como	pêssego	e	damasco.	Trata-se	da	cepa	Viognier,	muito	presente	no	norte	do	Vale	do	Rhône,	França,	onde	faz	vinhos	
de	corte	e	um	grande	varietal:	o	Condrieu.	É	cada	vez	mais	usada	no	sul	da	França,	bem	como	em	países	do	Novo	Mundo.
	 O	vinho	clássico	de	Escorpião	é	o	da	cepa	Tannat,	originária	da	região	dos	Pireneus,	entre	o	sudoeste	da	França	e	o	País	Basco.	É	na	AOC	Madiran	que	ela	é	
predominante,	mas	se	aclimatou	muito	bem	ao	Uruguai,	país	latino,	de	clima	mais	quente	e	rodeado	por	águas,	que	favorece	seu	perfeito	amadurecimento	e	equilíbrio.	
Onde quer que seja, Tannat é uma cepa de casca espessa, que produz um vinho tinto violeta intenso, intransponível e com forte presença de taninos. O álcool e a acidez 
acompanham	bem	a	sua	estrutura,	mas	lidar	com	a	sua	agressividade	tânica	requer	tempo	e	um	produtor	corajoso	e	habilidoso.	Bem	trabalhada,	pode	dar	vinhos	longevos	
e intensos, ótimos acompanhamentos para carnes.
	 O	terceiro	decanato	recebe	a	influência	solar	expansiva	do	sagitariano,	próximo	signo	do	zodíaco.	A	cepa	espanhola	Monastrell,	mais	conhecida	em	sua	versão	
francesa	(Mourvèdre)	faz	um	vinho	também	de	cor	rubi	intensa,	com	forte	estrutura	tânica...	Leia	a	reportagem	completa	em:	https://monitormercantil.com.br/zodiaco-
dos-vinhos-escorpiao/
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“AZEITE BRASILEIRO BUSCA SEU ESPAÇO”  - MARIA DA PAZ TREFAUT
VALOR ECONÔMICO - EMPREENDEDORISMO– 06/08/2021

 
	 Produção	local	cresce	e	conquista	prêmios.	Em	2000,	quando	comprou	a	Fazenda	Irapoá,	em	Cachoeira	do	Sul,	no	Rio	Grande	do	Sul,	disposto	a	produzir	azeite,	
Willy	Haas	ouviu	de	um	funcionário	da	Embrapa	(Empresa	Brasileira	de	Pesquisa	Agropecuária)	uma	previsão	sombria:	“Melhor	desistir	ou	vai	perder	dinheiro”.	Ele	seguiu	
o	conseIho	e,	em	vez	de	plantar	oliveiras,	apostou	em	gado	da	raça	hereford.	Aos	poucos,	porém,	verificou	que	algumas	pessoas	na	região	conseguiam	produzir	olivas	e,	
em	2014,	investiu	num	pomar	com	variedades	gregas,	espanholas	e	italianas.	Depois	de	ganhar	vários	prêmios	internacionais,	o	Lagar	H	finalmente	chega	ao	mercado	
brasileiro	com	um	monovarietal	e	um	blend.	As	embalagens	são	sofisticadas	e	o	preço	é	alto	(RS	102	por	250	ml).
	 Hoje,	a	Lagar	H	é	uma	das	110	marcas	comerciais	de	azeite	brasileiro.	Um	mercado	de	nicho,	que	tem	tudo	para	crescer,	acredita	a	azeitóloga	Glenda	Haas,	que	se	
especializou	em	olivicultura	e	cuida	com	o	pai	da	empresa.	De	lá	para	cá,	a	família	comprou	outra	fazenda,	investiu	R$	10	milhões	em	sete	anos,	entre	o	plantio,	o	lagar	
para	produção	do	azeite	com	máquinas	importadas	e	a	construção	da	loja	que,	em	breve,	será	aberta	para	o	enoturismo.
	 “O	azeite	nacional	é	melhor	do	que	muitos	importados.	Uma	vez	que	as	pessoas	provam	um	azeite	fresco,	não	conseguem	voltar	atrás.	É	caro?	Sim,	mas	em	termos.	
Ele	transforma	um	prato	e	custa	o	preço	de	uma	garrafa	de	vinho	que	dura	apenas	uma	noite”,	diz	Glenda,	que	integra	o	movimento	internacional	Women	in	Olive	Oil,	
criado	no	início	da	pandemia,	que	reúne	mais	de	mil	participantes	em	40	países.
	 O	Brasil	é	o	segundo	maior	importador	de	azeite	do	mundo:	compra	80	mil	toneladas	por	ano	e	produz	200	toneladas.	Fora	exceções,	importa	produtos	de	pouca	
qualidade	e	produz	azeites	de	luxo.	O	maior	fornecedor	é	Portugal,	que,	além	de	ter	habituado	o	paladar	do	brasileiro,	deu	origem	a	um	mito	anticolonialista,	segundo	o	
qual	a	coroa	portuguesa	teria	inibido	o	cultivo	de	oliveiras	aqui.	“Nunca	consegui	provar	essa	tese,	a	trato	como	uma	espécie	de	anedota,	mas	um	dia	ainda	vou	encontrar	
uma	resposta	para	essa	lenda”,	diz	o	especialista	Sandro	Marques,	autor	do	“Guia	de	Azeites	do	Brasil”,	que	atribui	a	falta	de	tradição	nacional	às	dificuldades	iniciais	em	
obter	mudas	e	acertar	o	manejo.
	 A	olivicultura	brasileira	tem	uma	história	recente	e	se	consolidou	há	menos	de	15	anos.	Na	avaliação	de	Marques,	isso	foi	possível	graças	a	uma	confluência	de	
investimentos,	pesquisa	e	disponibilidade	de	mudas,	simultaneamente	no	Rio	Grande	do	Sul	e	na	região	da	Mantiqueira	(São	Paulo,	Minas,	até	a	divisa	com	o	Rio	de	Janeiro).	
O	especialista,	que	se	tornou	um	banco	de	dados	da	olivicultura	nacional	e	é	um	dos	jurados	no	concurso	internacional	de	Nova	York,	avisa	que	é	possível	encontrar	marcas	
da	mesma	qualidade	pela	metade	do	preço,	já	que	tudo	depende	do	posicionamento	no	mercado	de	cada	uma,	o	que	inclui	um	investimento	em	rótulos	e	embalagens	por	
marcas	que	buscam	o	segmento	superpremium.
	 Pelo	que	se	sabe,	fora	experiências	do	passado,	o	cultivo	recente	de	oliveiras	ocorreu	na	fazenda	Maria	da	Fé,	na	Mantiqueira.	No	entanto... Leia a reportagem 
completa	em:	https://valor.globo.com/eu-e/noticia/2021/08/06/azeite-brasileiro-busca-espaco.ghtml
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VAMOS AO ... VALE DO SÃO FRANCISCO - DATAS DO ROTEIRO SERÃO DETERMINADAS ASSIM QUE AS 
CONDIÇÕES EPIDEMIOLÓGICAS MELHORAREM

	 Atualmente	a	vitivinicultura	no	Vale	do	São	Francisco	conta	com	cerca	de	400	hectares	de	vinhedos,	que	produzem	aproximadamente	de	4	milhões	de	
litros	de	vinhos	finos	tranquilos	e	espumantes	por	ano.	
 O vinho do Vale do São Francisco representa 15% da produção nacional. O clima semiárido, com temperatura média anual de 26ºC e índice pluviométrico 
de	550m	concentrado	nos	meses	de	janeiro	a	abril,	permite	a	produção	de	uvas	durante	o	ano	todo,	sendo	possível	colher	entre	duas	e	três	safras	anualmente.	
Nesta	produção,	70%	dos	rótulos	são	espumantes,	29%	são	vinhos	tintos	e	1%	são	de	vinhos	brancos.	
 Roteiro Final e Valores em construção. 

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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ENOGASTRO SICÍLIA E MALTA - VIAGEM E EXPERIÊNCIA CULTURAL E ENOGASTRONÔMICA

	 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.

ROTEIROS COMPLEMENTARES E OPCIONAIS PELA COSTA AMALFITANA E NÁPOLES EM 2021.
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

FRANÇA ANTECIPA PRODUÇÃO DE VINHO HISTORICAMENTE BAIXA EM 2021
	 “Prevê-se	que	a	produção	de	vinho	de	2021	seja	historicamente	baixa,	inferior	às	de	1991	e	2017,	também	afetadas	por	fortes	geadas	na	primavera”,	
observa	o	ministério.
	 A	produção	de	vinho	francesa	deverá	cair	de	24%	para	30%	em	2021	e	estar	em	um	nível	“historicamente	baixo”	devido	às	geadas	da	primavera	e	
ataques de requeima do verão, disse o Ministério da Agricultura.
	 A	produção	de	vinho	francesa	deve	cair	de	24%	para	30%	em	2021,	nível	não	visto	em	45	anos,	anunciou	o	Ministério	da	Agricultura	da	França	nesta	
sexta-feira	(6	de	agosto).	A	geada	de	abril	também	afetou	gravemente	as	árvores	frutíferas	francesas,	em	particular	os	damascos,	cuja	safra	de	2021	deve	ser	
cortada pela metade, em relação à média de 2016-2020, segundo estimativas do serviço de estatísticas do Ministério da Agricultura até 1º de agosto. Seria a 
pior	safra	em	42	anos.
	 Quase	todas	as	áreas	vitivinícolas	francesas	sofreram	várias	noites	consecutivas	de	geadas	na	primeira	quinzena	de	abril,	quando	as	vinhas	já	começaram	
a	brotar	devido	ao	inverno	ameno.	Os	agricultores	tentaram	salvar	suas	vinhas	com	braseiros,	velas	ou	outras	técnicas,	muitas	vezes	em	vão.	O	“maior	desastre	
agronômico	do	início	do	século”,	anunciou	o	ministro	da	Agricultura	da	França.
Das Alterações Climáticas	-	Para	piorar	a	situação,	a	colheita	do	vinho	também	deve	ser	afetada	por	doenças	da	videira,	como	o	oídio	e	oídio,	favorecidos	
pelo	clima	chuvoso	do	verão.	Deve	ficar	entre	32,6	milhões	e	35,6	milhões	de	hectolitros,	segundo	o	Ministério.	O	resultado	está	em	linha	com	as	estimativas	
apresentadas	em	abril	pela	indústria	vitivinícola.	“Prevê-se	que	a	produção	de	vinho	em	2021	seja	historicamente	baixa,	inferior	às	de	1991	e	2017,	também	
afetada	por	fortes	geadas	na	primavera”,	observou	o	Ministério	da	Agricultura.	“Por	enquanto,	o	rendimento	ficaria	próximo	ao	de	1977,	ano	em	que	a	safra	
do	vinho	foi	reduzida	por	uma	geada	destrutiva	e	chuvas	de	verão”,	acrescentou.
	 Os	caprichos	do	tempo	reacenderam	as	discussões	sobre	a	reformulação	do	seguro	agrícola,	considerado	cada	vez	mais	urgente	em	face	da	proliferação	
de	fenômenos	climáticos	extremos.	Será	apresentada	uma	reforma	“no	início	do	ano	letivo”,	indicou	recentemente	o	Ministério	da	Agricultura.	As	geadas	de	
abril	seguiram	um	período	de	grande	suavidade	que	favoreceu	o	início	das	lavouras,	e	a	questão	de	uma	possível	ligação	com	as	mudanças	climáticas	foi	
rapidamente	levantada.	O	primeiro-ministro	Jean	Castex	anunciou	na	esteira	do	congelamento	um	total	acumulado	de	um	bilhão	de	euros	em	ajuda	para	
arboricultores	e	vinicultores	afetados.	Para	os	cientistas	da	rede	internacional	World	Weather	Attribution,	há	poucas	dúvidas	de	que	a	probabilidade	de	uma	
geada	tardia	aumentou	significativamente	pela	mudança	climática	e	será	ainda	mais	no	futuro.
Produção de vinho na França pode ser reduzida em 30% devido à geada - Segundo país produtor de vinho do mundo atrás da Itália e maior exportador, 
a	França	pretende	defender	sua	participação	de	mercado	apesar	desta	queda	na	produção	em	2021.	Principalmente	porque	em	2020	seu	vinho	não	estava	indo	
muito	bem.	pandemia,	mas	também	sobretaxas	americanas	decididas	por	Donald	Trump	(foram	suspensas	em	junho	por	cinco	anos	pelo	governo	de	Joe	Biden).
	 “O	vinho	pode	ser	armazenado.	As	colheitas	anteriores	permitir-nos-ão	responder	aos	nossos	clientes.	Seremos	capazes	de	apoiar	os	nossos	mercados”,	
sublinha	Jérôme	Despey	-	ele	próprio	viticultor	no	Hérault.
 Fruteiras francesas, em particular damascos, cuja colheita de 2021 deve ser reduzida para metade, face à média de 2016-2020, de acordo com estimativas 
de	1	de	agosto	do	serviço	de	estatísticas	do	ministério	Agreste.	Seria	a	pior	safra	em	42	anos.	A	produção	de	damasco	em	2021	é	estimada	em	56	mil	toneladas,	
queda	de	35%	em	um	ano	e	54%	em	relação	à	média	de	cinco	anos,	que	se	refere	à	agricultura...	Leia	mais	em:	https://www.larvf.com/la-france-anticipe-
une-production-viticole-2021-historiquement-basse,4763127.asp (Fonte	–	Revue	du	Vin	de	France	-	Redação	–	com	AFP	-	06/08/2021)

NA ALEMANHA, A VENDA DE “VINHOS CRUS” DÁ UMA NOVA ESPERANÇA A VITICULTORES E DONOS DE RESTAURANTES 
	 As	enchentes	que	atingiram	a	Alemanha	há	três	semanas	destruíram	restaurantes	e	vinhedos.	Para	ajudar	os	produtores	e	seus	intermediários,	surgiu	a	

VINHO E CULTURA

https://www.larvf.com/la-france-anticipe-une-production-viticole-2021-historiquement-basse,4763127.asp
https://www.larvf.com/la-france-anticipe-une-production-viticole-2021-historiquement-basse,4763127.asp
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ideia	de	vender	garrafas	de	vinho	que	sobreviveram	às	águas,	manchadas	de	lama,	em	memória	desta	tragédia.
	 “Queremos	trazer	o	vinho	de	volta	à	vida”:	para	a	região	vinícola	de	Ahr,	garrafas	cobertas	de	lama,	retiradas	de	caves	inundadas,	representam	a	esperança	
de	um	novo	começo	após	as	inundações	mortais	que	atingiram	a	Alemanha	em	três	semanas.	“Eu	disse	a	mim	mesma	que	não	podíamos	simplesmente	jogar	
tudo	fora”,	lembra	Linda	Kleber,	na	origem	da	iniciativa	solidária	“Flutwein”	(“Vinho	cru”),	nascida	enquanto	ela	resgatava,	uma	a	uma	as	garrafas	de	seu	
restaurante destruído. As milhares de garrafas resgatadas em fazendas da região agora são colocadas à venda e entregues - em memória do desastre - à 
medida	que	foram	encontradas,	congeladas	nos	sedimentos	terrosos.	Peças	únicas.
	 O	valor	arrecadado,	mais	de	2,2	milhões	de	euros	até	à	data,	“dá	muita	esperança	a	todos	viticultores	e	ao	setor	da	restauração”,	confessa	Peter	Kriechel,	
viticultor	e	presidente	da	associação	profissional	local,	imediatamente	entusiasmado	com	a	ideia	de	Sra.	Kleber.	Em	seu	próprio	depósito,	cerca	de	200.000	
garrafas	tomaram	água	durante	a	noite	de	14	para	15	de	julho.	“Acho	que	enfrentamos	uma	longa	maratona”	e	“ações	como	o	Flutwein	estão	nos	ajudando	
a	começar”,	estima	o	produtor	de	38	anos.
Entre 5% e 10% das vinhas Ahr destruídas	-	Neste	vale	famoso	pelo	Pinot	Noir	que	cresce	nas	encostas	íngremes,	a	economia	depende	muito	do	vinho	e	
do	turismo	que	ele	gera.	“Sem	vinho	não	existe	vale	do	Ahr	e	muito	menos	gastronomia”,	confirma	Jörg	Kleber,	marido	de	Linda.	No	total,	o	desastre	natural,	
que matou 225 pessoas na Europa, incluindo 187 na Alemanha, destruiu entre 5% e 10% das vinhas de Ahr. Mas os danos são muito maiores em máquinas, 
adegas,	fazendas	danificadas	ou	mesmo	destruídas.
	 Paul	Schuhmacher	é	um	daqueles	que	perdeu	muito.	“Não	foi	uma	enchente	normal,	mas	um	tsunami”,	disse	o	produtor	de	63	anos.	Pouco	antes	da	
água	entrar	em	sua	casa,	o	Sr.	Schuhmacher	desceu	as	escadas	para	se	certificar	de	que	as	tampas	que	selavam	os	barris	estavam	todas	no	lugar.	“Peguei	um	
grande	martelo	e	corri	para	o	porão”,	lembra	ele.	Depois,	ele	e	a	mulher	refugiaram-se	no	primeiro	andar,	“mas	a	água	subiu	muito	rapidamente	para	mais	
de	um	metro”,	conta,	ainda	comovido,	o	viticultor.
	 Eles	finalmente	passaram	parte	da	noite	em	seu	telhado.	Meio	hectare	em	cinco	de	sua	propriedade	foi	destruído.	O	andar	térreo	de	sua	casa,	onde	
também	ficava	o	restaurante,	ainda	está	coberto	de	lama.	No	entanto,	este	veterano	da	profissão	pretende	colher	e	produzir	uma	vindima	este	ano	porque	“a	
viticultura	tem	de	sobreviver,	nós	somos	o	motor	desta	região”.	A	fabricação	no	local,	em	Ahrweiler,	permanece	muito	incerta.	Mas	os	produtores	de	vinho	nas	
regiões	vizinhas	prometeram	ajudá-los	a	colher	e	vinificar.
	 Diante	do	maior	desastre	natural	das	últimas	décadas	na	Alemanha,	o	governo	de	Angela	Merkel	já	liberou	uma	ajuda	de	emergência	inicial	no	valor	de	
várias	centenas	de	milhões	de	euros	para	lidar	com	o	mais	urgente,	por	meio	de	um	programa	de	reconstrução	que	chegará	a	vários	bilhões	de	euros.
	 No	entanto,	o	vale	do	Ahr	“não	será	como	antes”:	“muitos	partirão	e	não	reconstruirão	suas	casas”,	prevê	Schuhmacher.	Uma	opção	que	o	casal	Kleber	
não	cogita	por	um	momento,	ainda	que	seu	antigo	restaurante,	no	centro	de	Ahrweiler,	seja	nada	mais	do	que	ruínas.	Cozinha,	bar,	sala	de	jantar,	jardim	...	
depois	da	clareira,	nada	resta	dos	“Kleber’s”,	exceto	as	paredes,	nas	quais	um	traço	marrom	e	lamacento	lembra	a	altura	inimaginável	alcançada	pela	água.
	 “Estava	começando	a	retomar”	após	os	meses	de	desligamento	forçado	devido	à	pandemia	do	coronavírus,	lamenta	Jörg	Kleber,	cozinheiro	de	profissão.	
Mas	o	Covid-19	“não	era	nada”	comparado	às	forças	que	se	desencadearam	em	menos	de	uma	hora	na	noite	da	tragédia.	Haverá	um	novo	“Kleber’s”	em	
outro	lugar,	promete	o	chef.	“Nossos	amigos	e	nossa	vida	estão	aqui”	e	talvez	com	a	catástrofe	“ficamos	ainda	mais	enraizados”...	Leia	mais	em:	https://www.
larvf.com/en-allemagne-la-vente-de-vins-de-crue-redonne-espoir-aux-vignerons-et-restaurateurs,4763113.asp (Fonte – Revue du Vin de France 
–	Redação	com	AFP	–	29/07/2021).

https://www.larvf.com/en-allemagne-la-vente-de-vins-de-crue-redonne-espoir-aux-vignerons-et-restaurateurs,4763113.asp
https://www.larvf.com/en-allemagne-la-vente-de-vins-de-crue-redonne-espoir-aux-vignerons-et-restaurateurs,4763113.asp
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