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3VINOTÍCIASAGENDA:
DEGUSTAÇÕES E EVENTOS

ABS-RIO-BARRA
SICÍLIA E SARDENHA 

26/02/2018- 19:30

Sicília e Sardenha são as duas maiores 
ilhas do Mediterrâneo. Por ambas 
passaram muitos povos e logo cedo 
começaram suas longas histórias 
vinícolas. A Sicília, de todas as regiões 
italianas, foi a que mais mudou 
nas últimas décadas, e a Sardenha, 
com produção bem menor, também 
é uma estrela em ascensão. Para 
comparar seus vinhos, o professor 
Francisco Brossard selecionou rótulos 
elaborados com castas autóctones 
ou de tradição bem firmada nas 
respectivas ilhas. Veja o que será 
degustado: Bianco Romagna IGT 
2014 – 100% Vermentino – Dettori 
(Sardenha) I Grappoli del Grillo 2013  
– 100% Grillo – De Bartoli (Sicília) I 
Ghiaia Nera 2011 – 100% Nerello 
Mascalese – Tasca d’Almerita (Sicília) 
I Rocca Rubia Carignano del Sulcis 
Riserva 2013 – 100% Carignano – 
Santadi (Sardenha) I Nerosanlore 
2007 – 100% Nero d’Avola – Gulfi 
(Sicília) I Arboré Cannonau di 
Sardegna 2010  – Giuseppe Gabbas 
(Sardenha) I E para o final, Antigua 
Monica di Sardegna 2015 – Santadi. 

Valor Individual: R$253,00 (Sócio) 
R$329,00 (Convidado). Em até 2x no 
cartão
Inscrição: (21)2285-0497/2421-
9640 | abs@abs-rio.com.br

RIO DE JANEIRO SÃO PAULO

SBAV - SP
A PROVENCE E SUA PALETTE DE 
VINHOS

26/02/2018- 19:00

Curso rápido e prático para quem 
quer saber mais sobre vinhos. A 
SBAV-SP TEM UM CURSO BÁSICO 
INTENSIVO DE INTRODUÇÃO AO 
MUNDO DO VINHO, COM APENAS 
UM DIA DE AULA, O WORKSHOP 
SOBRE VINHOS – DEGUSTAÇÃO 
E CONCEITOS BÁSICOS. NESSES 
ENCONTROS SÃO ABORDADOS 
TEMAS COMO HISTÓRIA DA BEBIDA, 
OS TIPOS DE VINHO E VINIFICAÇÃO, 
PRINCIPAIS PAÍSES PRODUTORES 
E SUAS REGIÕES, TÉCNICAS DE 
DEGUSTAÇÃO, COMPRA COM 
BASE NAS INDICAÇÕES DO 
RÓTULO, SERVIÇO, TIPOS DE TAÇA E 
HARMONIZAÇÃO COM COMIDA. O 
CURSO TEM POR OBJETIVO UNIR A 
DEGUSTAÇÃO PRÁTICA À TEORIA, DE 
FORMA SIMPLES, CLARA E OBJETIVA. 
AFINAL, APRENDER DEGUSTANDO É 
MUITO MAIS PRAZEROSO E EFETIVO. 
A AULA TERÁ A DURAÇÃO DE 3 
HORAS, COM DEGUSTAÇÃO DE 7 
VINHOS (SENDO 1 ESPUMANTE, 2 
BRANCOS E 4 TINTOS).

Valor Individual: R$200,00 (sócio)
Inscrição: (11)3814-7905 | vinho@
sbav-sp.com.br

ABS-SÃO PAULO
VIAGEM PELOS CREMANT DA 
FRANÇA

27/02/2018- 20:00

Quando se fala em borbulhas, é 
difícil não pensar em Champagne. 
Mas a contribuição francesa 
nesse campo vai muito além, pois 
quase todas as regiões do país 
produzem espumantes, batizados 
genericamente de “Crémant”, para 
diferenciá-los dos que provém da 
mais famosa. Estima-se que hoje, na 
França, mais de 500 produtores se 
dedicam à elaboração desses vinhos. 
É esse universo fascinante mas ainda 
pouco conhecido que exploraremos 
na degustação do próximo dia 28, 
com apresentação do diretor Marcello 
Borges, sobejamente conhecido 
de todos. Ele nos conduzirá numa 
verdadeira viagem pelos Crémant 
da França, vale dizer às diferentes 
regiões nas quais são produzidos e 
às peculiaridades de cada um. Assim, 
provaremos exemplares vindos da 
Bourgogne, do Loire, da Alsace e 
do Languedoc (Limoux). Inscreva-
se logo, porque ninguém vai querer 
perder esse festival de borbulhas 
francesas.

Valor Individual: R$75,00 
(associados).
Inscrição: (11)3814-7853| abs-sp@
abs-sp.com.br

DEGUSTAÇÃO PREM1UM WINES – 
VINHOS DA NOVA ZELÂNDIA

07/03/2018 - 20:00

A produção em larga escala na 
Nova Zelândia só começou na 
década de 1970, mas logo seus 
vinhos (especialmente os brancos) 
ganharam prestígio mundial. A Nova 
Zelândia é consagrada por produzir 
alguns dos melhores vinhos do 
mundo elaborados a partir da casta 
Sauvignon Blanc, havendo deliciosos 
Chardonnay e surpreendentes vinhos 
tintos, como os Pinot Noir e os 
elegantes Cabernet Sauvignon. Se há 
alguns anos atrás, foram os deliciosos 
Sauvignon Blanc de Marlborough os 
responsáveis por chamar a atenção 
do mundo para os ótimos vinhos 
neozelandeses, a sensação do 
momento na Nova Zelândia são os 
ótimos vinhos produzidos com a uva 
Pinot Noir, casta conhecida por ser 
temperamental, e que se adaptou 
maravilhosamente bem ao clima frio 
do país, produzindo alguns vinhos 
cheios de classe e elegância.Mais uma 
bela degustação orientada por Márcio 
Oliveira, Editor do VINOTICIAS, 
para provar os vinhos das várias 
regiões que compõem o país. Serão 
degustados: em construção. Após a 
degustação os interessados poderão 
adquirir as garrafas com de desconto. 

Valor Individual e informações: 
(31) 3282-1588 com Yasmina ou 
Norah (31) 99122-6170.Vagas 
Limitadas

BELO HORIZONTE
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 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.

SIDERAL 2014 – VIÑA SAN PEDRO – VALLE DEL CACHAPOAL – CHILE
 
 O Sideral está na lista dos Top 30 Great Values do Chile, com 92/100 pontos dados pela Revista Decanter. Elaborado a partir das 
uvas Cabernet Sauvignon, Syrah, Carménère, Cabernet Franc e Petit Verdot, tem toques de frutas vermelhas maduras, generoso, 
com uma ótima estrutura, e taninos firmes. 
 Foi em 2002, quando o proprietário do Château Dassault em Saint-Émillion se uniu a Guillermo Luksic da vinícola Grandes Vinos 
de San Pedro, que nasceram dois vinhos ícones: o Altaïr e o Sideral, aclamados pela crítica já em suas primeiras safras.  Os vinhedos 
estão localizados ao norte do Vale do Rapel, em Cachapoal, e se estendem até os pés da Cordilheira dos Andes.
 Apesar da origem chilena, este tinto parece tem muita semelhança com os melhores tintos de Bordeaux. No nariz, o vinho libera 
frutas negras frescas, como mirtilo, ameixa e cerejas, com toque de especiarias e tostado. Toda a intensidade aromática surpreende 
o paladar pela elegância com que passa pela língua. Um vinho macio em boca, que tem acidez, taninos e álcool na medida certa.

Notas de Degustação: Cor rubi de boa intensidade. Aromas de frutas escuras (cerejas e ameixas), geléia de mirtilo, toques de 
tostados e especiarias doces (canela e baunilha) bem integradas ao vinho. No paladar mostra fruta madura, taninos macios e mais 
elegância que potência, equilíbrio, corpo médio, convidando ao segundo gole. Matura 12 meses em barricas de carvalho francês. 

Guarda: o vinho já pode ser bebido, pois os taninos estão muito macios. Mas vai ganhar por mais tempo de guarda. 

Reconhecimentos Internacionais: 91 Pontos no Guia Descorchados.

Notas de Harmonização: O vinho vai muito bem com carnes assadas, carnes de caça, de aves e cordeiro. Pernil de cordeiro com molho de hortelã e batata-
doce. Carne de porco com molho de ervas e alecrim. Cabrito assado no forno ao molho de groselhas negras. Tournedor com cogumelos gratinados. Acompanha 
bem os queijos de massa branca ou maturação leve como foi o caso na degustação.

Temperatura de Serviço: 16 a 18ºC. 

Onde comprar: Em BH – GRAND CRU – Av. Ns. do Carmo, 1650 - Sion  Belo Horizonte – MG. Tel.: (31) 3286-2796.

VINHO DA SEMANA
POR MÁRCIO OLIVEIRA

www.grandcru.com.br
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BENEDICTUM CABERNET SAUVIGNON 
PERICÓ 2012 – SÃO JOAQUIM/SC - 
BRASIL
 
 O rótulo do vinho tem as cores nacionais “verde, azul 
e amarelo”, despertando os mais puros sentimentos de 
esperança, otimismo e harmonia. Significado das Cores: 
Verde: esperança, vitalidade, natureza, crescimento, 
renovação. Amarelo: inspirador da criatividade, significa 
luz, otimismo, alegria, prosperidade e felicidade. Azul: 
tranquilidade, harmonia e serenidade, bem como a água, 
o céu e o infinito. 
 Lançado durante a Olimpíada Rio 2016, o vinho Benedictum, da Vinícola 
Pericó, já conquistou o primeiro prêmio no Concurso Internacional de Vinhos.
 O rótulo traz as digitais da família Weege. O prefeccionista empresário 
Wander Weege, criador e dono da Pericó, deu um estalo quando a pequena 
neta Catharina riscava papéis com lápis coloridos. Identificou ali uma critiva 
obra de arte com as cores do Brasil. O desenho infantil virou belíssimo rótulo 
em alto relevo do novo Cabernet Sauvignon, safra 2012.
 As garrafas especiais importadas da França com funco côncavo trazem 
no contra rótulo informações sobre o significado das cores e o desenho artístico 
do rótulo.
 As uvas foram selecionadas no vinhedo, plantado a 1300 m.s.n.m. no 
mês de dezembro do ano de 2004, e transportadas até a cantina em caminhão 
refrigerado. Durante a fermentação foram feitas piseage e delestage extraindo 
máximo de cor e taninos. Depois o vinho permaneceu 12 meses em barricas 
de carvalho francês e mais 24 meses em garrafas sob temperatura controlada, 
antes de chegar ao mercado.

Notas de Degustação: Cor rubi escuro, sem grande sinal de evolução. Aromas 
de frutas escuras (cerejas, amoras e ameixas), toques de café, leves tostados e 
especiarias doces (baunilha) bem integradas ao vinho. No paladar mostra fruta 
madura, taninos macios, muito bem equilibrado, corpo médio.
Guarda: A guarda sugerida é de 5 anos, e o vinho está excelente para ser 
bebido. Na minha opinião ainda aguenta fácil mais 2 anos. 
Notas de Harmonização: O vinho vai muito bem com cordeiro, carnes 
vermelhas, aves, coelho, massas com molhos de carnes, feijoada.
Temperatura de Serviço: 16ºC. 
Onde comprar: Em BH – PERICÓ – representada pela Luciana Arantes – Cel.: 
(31) 97588-1218 – lucianameloarantes2@gmail.com

ESTATE SELECTION CABERNET 
SAUVIGNON PUKLAVEC 2016 – 
PODRAVJE - ESLOVÊNIA
 
 O amor da família eslovena PUKLAVEC pelo vinho 
vem desde 1934. Os vinhos Puklavec são produzidos 
no coração de Ljutomer-Ormož, na região de Podravje, 
na região Nordeste da Eslovênia. Esta área fornece as 
condições de microclima perfeitas para o cultivo de uvas. 
O resultado são vinhos elegantes, elaborados com uma 
atenção apaixonada aos detalhes, bem equilibrados e tão 
expressivos como a paisagem dos vinhedos familiares 
 O representante disse que os vinhedos para produção deste vinho estão 
localizados na Macedônia.

Notas de Degustação: Cor rubi de boa intensidade. Aromas fruta negra 
(amiexa e cereja), toques de tabaco, notas de especiarias como pimenta do 
reino e herbáceos lembrando o mentol. No paladar o vinho tem um corpo 
médio, taninos macios, com boa concentração de fruta escura (repetindo o 
perfil aromático). Uma boa surpresa, numa prova com Cabernets de várias 
origens bem reconhecidas.

Guarda: o vinho já pode ser bebido, pois os taninos estão macios. Mas pode 
ser guardado tranquilamente por mais 2 ou 3 anos. 

Notas de Harmonização: O vinho vai muito bem com carnes assadas, carnes 
de caça, de aves e cordeiro. Batatas rústicas assadas. Acompanha bem os 
queijos de massa branca ou maturação leve como foi o caso na degustação. 

Temperatura de Serviço: 16ºC. 

Onde comprar: Em BH – WINE CLUB – Luiz Felipe – Cel.: (31) 98866-5222 - 
www.bhwineclub.com.br

mailto:lucianameloarantes2%40gmail.com?subject=
mailto:www.bhwineclub.com.br?subject=


6VINOTÍCIAS

 De maneira geral a cada 100 metros de altitude, a temperatura média local cai 1 grau Celsius. Assim sendo, vinhedos plantados em contrafortes andinos 
onde a temperatura é mais fria do que no fundo de um vale produzirão uvas com qualidade diferente daquelas de altitude mais baixa, mesmo que sejam da 
mesma casta.
 As videiras precisam de temperaturas moderadas, entre 8°C e 30°C. O comportamento do vinhedo é muito diferente conforme fizer muito frio ou muito 
calor. Nas áreas clássicas de produção do hemisfério norte, o desafio era encontrar regiões suficientemente quentes. No Novo Mundo, o desafio é muitas vezes 
o oposto.
 As áreas altas também tendem a ter grandes diferenças nas temperaturas diurnas e noturnas, conhecidas como “gradiente de temperatura diurna”. As 
videiras, como os seres humanos, preferem noites mais frescas para “dormir melhor” e um bom dia de sol quente para abastecer de energia as suas baterias. 
 Estas variações diárias de temperatura, em torno de 15°C, por exemplo, significam mais açúcar sendo produzido pelas bagas (dias quentes) e uvas mais 
ácidas (noites frias). Para se proteger contra o calor e frio, as uvas desenvolvem peles mais espessas. Estas cascas, que são na realidade a maior fonte do sabor, 
e não a polpa - produzem vinhos com mais corpo, sabor e complexidade aromática. Uma boa intensidade de luz solar durante o ano dá aos vinhedos uma fruta 
potente, vigorosa, mas com característica de fruta fresca, como tivesse sido recentemente colhida. As noites frias permitem um melhor e longo amadurecimento 
da fruta, com menor perda da acidez.
 Muitas vezes, no mundo do vinho, a altitude implica que uma vinha seja plantada em uma encosta. E uma região de encosta suave a 1200 metros de 
altitude é mais desejável do que uma região plana na mesma altitude para o plantio de um vinhedo. A drenagem é muito importante porque as vinhas não 
gostam de ter suas raízes sempre úmidas. As encostas também podem significar brisas soprando pelas plantas, permitindo uma melhor sanidade dos cachos, 
mitigando o stress do calor num dia excessivamente quente. 
 Finalmente, a altitude também significa que você está fora do vale, com seus solos mais ricos e arenosos. Contra tudo que imaginamos em relação as 
plantas, as videiras precisam sofrer para produzir boas uvas e por via de consequência – bons vinhos. Solos muito férteis produzem muitas folhas, e muitas 
uvas, o que nem sempre é sinal de boa qualidade. As raízes da videira precisam se esforçar para alcançar os solos mais profundos, extraindo minerais que se 
traduzem nos marcadores especiais que dão uma personalidade específica do terroir para um vinho.
 Mas nem tudo está perdido para produtores que não tem regiões de grande altitude. Basta lembrar que mesmo regiões perto do nível do mar são capazes 
de produzir vinhos míticos, e Bordeaux está ai para provar esta realidade. 
 Muitos críticos consideram que a Bodega Colomé (Argentina) é a vinícola instalada em maior altitude no mundo, localizada nos Altos Vales de Calchaquí 
em plena Cordilheira dos Andes. Todo dia, há variações de temperatura de mais de 20 graus. A Colomé possui vinhedos aninhados na Cordilheira dos Andes 
no nordeste da província de Salta, entre 2.200 e 3.100 metros de altitude. A antiga vinícola teve a sua fundação em 1831, e ostenta outro recorde como a mais 
antiga da Argentina ainda em operação, com vinhedos de Malbec e Cabernet Sauvignon pré-filoxéricos plantados em 1854 e ainda dando frutos. O empresário 
e colecionador de arte suíço Donald Hess, proprietário de vinícolas de ponta no Napa Valley (The Hess Collection), na África do Sul (Glen Carlou) e na Austrália 
(Peter Lehmann), se apaixonou por este belíssimo altiplano desértico de Calchaquí e adquiriu a propriedade de 39.000 hectares em 2001. Se tiver oportunidade, 
prove o vinhos Colomé Malbec Altura Máxima, com origem na Finca Altura Maxima, com vinhedos plantados a 3111 m.s.n.m!
 Mas não se deve esquecer dos vinhedos localizados na Bolívia e no Nepal como exemplos de grande altitude. Na Bolívia, que não é um grande produtor 
de vinhos, a Bodega Vinos y Viñedos La Concepción mostra boa capacidade de produção e seus vinhedos estão entre os mais altos do mundo. A família Chavez 
que vem cultivando uvas e produzindo vinhos há mais de um século, no Vale de Tarija, localizado no sul da Bolívia, à 2000 metros de altitude, veio em  2008 
à procura de novas oportunidades, e buscando manter às tradições familiares, Roberto Chavez chegou ao Brasil afim de estabelecer-se na Serra Catarinense, 
onde hoje se encontram os vinhedos D’alture, propriedade esta, que possui condições muito semelhantes aos cultivos da Bolívia, onde a história vinicultora da 
família teve seu início.
 É importante dizer que a altitude é um fator, mas não o fator mais importante na escolha de uma região para plantio de vinhedos. Muitas vezes o fator 

COMO A ALTITUDE AFETA OS VINHOS? 
POR MÁRCIO OLIVEIRA

ARTIGO
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mais importante é a água subterrânea. 
 Uma dica: os amantes e consumidores de vinho encontrarão mais e mais vinícolas promovendo “altitude” nos próximos anos como fator de qualidade de 
seus rótulos. Certamente, dentro da garrafa haverá um vinho fresco e vivo, e não um vinho cansado e cozido pelo calor. São os efeitos do aquecimento global 
e dos quais muitos produtores estão buscando fugir! Muitos dizem que se as coisas continuarem a evoluir desta forma, com as temperaturas médias crescendo 
mundo afora, em 50 anos Bordeaux estará produzindo vinhos do Porto! 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

“INTERESSE CRESCENTE POR GRANDES BORGONHAS”- POR JORGE LUCKI
VALOR ECONÔMICO - 23/02/2018

 Tão logo o atendente da locadora de carros em Dijon, na Borgonha, em meados de novembro do ano passado, se deu conta de que eu era brasileiro, 
abriu um sorriso e disse que um conterrâneo meu havia comprado o lote mais importante do leilão de vinhos dos Hospices de Beaune, tradicional evento da 
região, realizado dois dias antes. Vá lá que não havia sido bem assim – Alaor Pereira Lino, dono da importadora Anima Vinum (www.animavinum.com.br ), na 
verdade ofereceu EUR 10 mil para que o “négociant” Albert Bichot pudesse cobrir a oferta existente, de EUR 410 mil, e levar as duas “pièces des Présidents”, 
propondo em troca, na base da brincadeira, ficar com duas garrafas daquele vinho -, mas o ocorrido colaborou para reforçar a imagem de “descontraídos e 
simpáticos”, maneira pela qual muitos franceses enxergam os brasileiros, da mesma forma que serviu para mostrar que há um interesse crescente no Brasil 
pelos grandes rótulos da Borgonha (Alaor tem frequentado o leilão desde 2012, com participação cada vez mais ativa).
 A recíproca é verdadeira: a “régisseur” dos Hospices de Beaune, Ludivine Griveau, veio ao Brasil em dezembro passado para mostrar, mundialmente em 
primeira mão, os vinhos recém-engarrafados da ótima safra de 2015, assim como sete produtores “bourguignons” de ponta estiveram no Rio de Janeiro no 
início deste mês para participar do lançamento da Juss Millesimes, importadora que vai representá-los no Brasil (tema das duas colunas anteriores).
 As quantidades disponíveis desses celebrados rótulos são pequenas e, de qualquer forma, o mercado brasileiro não suportaria uma leva grande de 
garrafas desse nível. Contudo, a filosofia de trabalhar com margens mais baixas, externada pelos novos importadores, permite oferecer esses vinhos a preços 
competitivos em relação aos praticados no exterior, podendo aumentar o número de consumidores (de alto poder aquisitivo). O atrativo não é só o fato de 
pagar (aproximadamente) o mesmo que lá fora, mas poder ter acesso a garrafas que muitas vezes nem se encontra em lojas mundo afora, além da garantia 
de origem, já que saem direto da vinícola.
 Um bom exemplo, aqui já comentado, é a Optim, (rmitsuda@optim-wines.com.br ), importadora criada pelo Domaine de la Romanée-Conti exclusivamente 
para os seus rótulos com o objetivo de ir ao encontro do consumidor final, aquele que vai beber o vinho, não revender ou especular. A estrutura local enxuta, que 
diminui os custos fixos, e a intenção de não ter lucros altos, possibilita um valor final bastante razoável, inferior, inclusive, ao comercializado nos EUA. Depois 
de toda a gama dos 2011 e 2012, com algum estoque dos 2013, vêm agora os ótimos 2014 e para o ano que vem estão previstos os incríveis e tão almejados 
2015 (alguns em magnum!), já com lista de espera aberta.
 Por mais que o preço seja um ponto (muito) importante e os vinhos de algumas estrelas da Borgonha tenham atingido patamares assustadores, às vezes 
nem mesmo quem se dispõe a pagar consegue ter acesso a eles. É o caso do Musigny, do Domaine Leroy, cujas míseras 900 garrafas produzidas anualmente 
são disputadas a tapa mundo afora. Jerome Dumora, dono da importadora Castel Studio, que representa com exclusividade os vinhos da geniosa, mas 
supercompetente, Lalou-Bize Leroy no Brasil, está tentando não é de hoje conseguir algumas garrafas para certos clientes cadastrados. Se, e o pouco, que 
conseguir (está na expectativa de obter nove garrafas), elas têm como destino certos clientes cadastrados, participantes de um clube restrito, forma estabelecida 
por Dumora para trabalhar os rótulos do Domaine Leroy (www.castelstudio.com ), que reúne os vinhos provenientes de vinhedos próprios, elaborados com 
extremo rigor (dos tintos 2016, degustados ainda das barricas, o Richebourg estava sublime, superior ao sempre muito bom Romanée-St-Vivant). As garrafas da 
Maison Leroy (atentar: Maison, não Domaine Leroy), ramo “négociant” da madame Bize-Leroy (os rótulos são muito parecidos, o conteúdo e, logicamente, os 
preços, não), são menos exclusivas e fazem parte, assim como vários bordeaux, do portfólio da Le Cercle des Grands Crus (www.lecerclegc.com.br ), coligada à 
Castel Studio. Quase tão difícil de se encontrar (Dumora vai trazer uma pequena quantidade, a que, a duras penas, conseguiu), são os meursaults de Arnaud 
Ente, produtor relativamente pequeno (4,5 hectares em produção, menos de 18 mil garrafas por ano), muito talentoso e que soube se promover em pouco 
tempo (começou em meados da década de 90, com apenas um hectare que pertencia ao avô), alcançando preços que rivalizam com os do aclamado Coche 
Dury. Meticuloso e preciso no manejo do vinhedo (na visita, em novembro passado, tive uma aula de viticultura, com detalhes de conceitos mais atuais de 

SELEÇÃO DE ARTIGOS
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condução das vinhas) e na vinificação, seus vinhos são muito refinados, expressando uma tensão e pureza poucas vezes encontráveis nos brancos de 2015. São 
os “muito bons, mas muito caros”.
 Também em vias de desembarcar no Brasil pelas mãos de Jerome Dumora, desta vez em quantidades (um pouco) mais generosas e preços mais dentro da 
realidade, os vinhos de Pierre-Yves Colin-Morey são expressivos (como o dono), conseguindo arrancar até alguns econômicos elogios de Jancis Robinson, com 
quem compartilhei esta degustação. Leia mais em: http://www.valor.com.br/cultura/5341101/interesse-crescente-por-grandes-borgonhas#. * 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://http://www.valor.com.br/cultura/5341101/interesse-crescente-por-grandes-borgonhas%23
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“O MELHOR LEITÃO E OS VINHOS DA BAIRRADA QUE ENFEITIÇAM”- POR PEDRO GARCIAS 
FUGAS - 24/02/2018

 Com tantos restaurantes, e ainda mais vinhos para escolhermos, o que nos leva a optar mais vezes por uns do que por outros? A empatia, que é hoje o grande segredo 
do negócio.
 Onde se come o melhor leitão na Bairrada? Se me atrever a apontar o nome de um restaurante, não vai faltar quem me rebata e afiance que o melhor é o do fulano, 
do sicrano, daqueloutro... Se repetir o exercício com o melhor vinho branco ou tinto português, vai suceder o mesmo. É normal.
 A pergunta tem outra por trás: com tantos restaurantes, e ainda mais vinhos para escolhermos, o que nos leva a optar mais vezes por uns do que por outros? A 
empatia. Na comida, e também um pouco nos vinhos, o melhor para nós é feito quase sempre por pessoas de quem gostamos ou com quem simpatizamos. Num mundo 
cada vez mais competitivo, a empatia é hoje o grande segredo do negócio. A qualidade do produto será sempre essencial e a sua promoção também, mas, quando estamos 
perante produtos de nível semelhante e a uma escala pequena, o que acaba por prevalecer é a “história” pessoal, aquilo que nos liga ao produto e ao seu criador.
 Há uma pessoa na Bairrada por quem tenho uma grande estima: Ricardo Nogueira, filho do proprietário do restaurante Mugasa, em Fogueira, Anadia. O pai, Álvaro 
Nogueira, é uma simpatia, mas conheço melhor o filho, que é o assador da casa.
 Não é um conhecimento muito antigo. Fui-o vendo durante alguns anos pela Quinta das Bágeiras, de Mário Sérgio, que só serve leitão do Mugasa.
 Em 2016, os três e mais um amigo fizemos uma viagem a Champanhe. A viagem coincidiu com a habitual semana de provas que aquela região francesa promove todos 
os anos. Foi uma festa. Em alguns dias, pudemos provar o melhor de Champanhe… e da Bairrada! Mário Sérgio, que consegue a proeza de vender espumante da Bairrada 
na terra do Champanhe, quis fazer um jantar de leitão com vinhos das Bágeiras num restaurante com uma estrela Michelin de Epernay e, para isso, fez-se acompanhar de 
Ricardo Nogueira.
 No dia do jantar, Ricardo levantou-se cedo, andou cerca de 100 quilómetros para encontrar dois bons leitões, matou-os, assou-os no forno de um emigrante português 
que vive próximo de Epernay e à hora certa colocou o leitão quentinho e trinchado na mesa, onde estavam alguns renomados produtores de Champanhe, como Pascal 
Agrapart e o dono da casa De Sousa et Fils. O jantar foi memorável. No dia seguinte, já na sua adega, Agrapart confessou que nunca tinha comido um leitão tão bom. O 
que Ricardo fez, sem grandes meios, foi mesmo extraordinário. A partir dessa viagem, fiquei seu amigo e, acima de tudo, seu admirador. A sua história de vida também é 
comovedora. Mas essa, apesar de ajudar a criar a tal empatia, não cabe aqui.
 Recentemente, passei na Fogueira para rever Ricardo e fiquei a conhecer um pouco melhor o pai e a sua fantástica garrafeira. São mais de 8 mil garrafas, de vinhos, 
aguardentes e uísques. Álvaro Nogueira sabe o lugar certo de cada uma das garrafas. É o seu tesouro, criado ao longo de dezenas e dezenas de anos. Uma boa parte da 
colecção é de vinhos da Bairrada. Muitos já não se produzem. São verdadeiras raridades. Viajar pela velha Bairrada através destes rótulos amarelecidos é uma experiência 
sempre exaltante, da qual se sai também sempre a salivar.
 Há algo de hipnótico numa garrafa antiga de vinho. Muitas já sabemos que só guardam história e uma bebida morta. Mas há outras que guardam uma longa história 
e um vinho ainda cheio de vida. O fascínio está na incerteza. Todas as regiões nacionais têm as suas relíquias. No entanto, se falarmos em vinhos tranquilos, poucas se batem 
com a Bairrada, um dos raros lugares onde vale a pena correr o risco de guardar vinho por muitos anos. Mesmo vinhos baratos conseguem durar em boa forma dez, 20 ou 
mais anos.
 Para produzir grandes vinhos é preciso ter um bom clima e as castas certas nos terrenos certos. A Bairrada tem isso, em algumas cordas. É a nossa “petite France”, a 
região dos espumantes tensos e fresquíssimos, dos brancos calorosos de calcários e dos tintos sólidos e energéticos de argilo-calcário. Nem tudo é extraordinário, como é 
óbvio. Uma boa parte do que se produz na Bairrada será sofrível. Mas o que é bom é mesmo bom.
Foi na Bairrada que bebi alguns dos melhores vinhos tintos da minha vida, como o raro Baga 1985 comemorativo do Centenário da Estação Vitivinícola da Beira Litoral, 
lançado pela Estação Vitivinícola da Bairrada. Este e certas colheitas, já com alguma idade, de Quinta da Dôna, Casa de Saima, Sidónio de Sousa, Luís Pato, Quinta das 
Bágeiras, Bussaco, Caves São João, Quinta de Baixo, Campolargo, Adega de Cantanhede, só para citar marcas ainda no activo, são vinhos de nível mundial. E há uns 
quantos mais, de casas já desaparecidas, tão bons ou ainda melhores. Alguns continuam por aí, guardados em garrafeiras como as de Álvaro Nogueira, como testemunhos 
vivos do grande potencial enológico da Bairrada.
 Quem gosta de vinho acaba, mais cedo ou mais tarde, por se deixar apaixonar pela Bairrada. Como acontece com os amores mais sólidos, é uma paixão que dá 
trabalho, que se vai avolumando com o passar do tempo. No meu caso, começou com uma viagem por alguns lugares da Bairrada há uns bons anos, com um grupo de 
amigos, a maior parte jornalistas. O “líder” espiritual do grupo era o grande e saudoso David Lopes Ramos. Foram três dias a comer leitão em todas as suas variantes (iscas, 
feijoada, cabidela, assado) e a beber grandes vinhos. Foi nessa viagem que conheci Lopo de Freitas, o “príncipe” das Caves de São Domingos. A forma carinhosa e afável 
como recebeu e brincou com as minhas filhas, ainda crianças, ficou-me gravada para sempre.
 Depois desse momento meio iniciático, fui conhecendo muitas outras figuras notáveis da região, algumas pouco conhecidas do grande público mas com um papel 



11VINOTÍCIAS

“BORRAS NO VINHO, O QUE SÃO E O QUE 
FAZER COM ELAS”- POR MARCELO COPELLO

VINOTECA - BACO MULTIMIDIA - 22/02/2018

 Você já reparou que às vezes o vinho tem uma espécie de pó boiando ou 
no fundo da garrafa ou da taça? Estes são os chamados sedimentos ou borra 
(com “b” de bola). Estes sedimentos são naturais e aparecem em tintos não 
filtrados ou em tintos mais velhos.
 Você já reparou que os tintos tendem a ficar mais claros, a perder cor, 
com a idade? É que com o passar dos anos os os pigmentos dos vinhos tintos 
tendem sofrer modificações químicas e ficar boiando no vinho ou se depositar 
no fundo da garrafa.
 As borras são totalmente naturais e inofensivas, embora possam dar 
sabor amargo ao vinho e comprometer sua textura. Então, caso você vá abrir 
uma garrafa que tenha borras é melhor deixa-la de pé alguns dias para que 
os sedimentos se depositem no fundo da garrafa e então, antes de beber, 
decantar o vinho. 
 E você, já tomou um vinho com borras?

Leia o artigo completo em: http://www.marcelocopello.com/post/borras-no-
vinho-o-que-sao-o-que-fazer-com-elas. Mais em www.marcelocopello.com/
contato@marcelocopello.com Facebook – vinhocommarcelocopello  Instagram 
– marcelocopello I http://www.marcelocopello.com/blog

muito importante na história do vinho bairradino. Fui somando novos amigos e 
comprovando o dedo das suas mães para a cozinha (não é, dona Gininha e dona 
Teresa?). Fui descobrindo mais vinhos, uns mais antigos do que outros, alguns até sem 
nome. E, sem dar conta, tornei-me naquilo que sou hoje: um duriense enfeitiçado 
pela Bairrada.
 Quer saber onde se come o melhor leitão? No Mugasa, claro. Leia mais em: 
https://www.publico.pt/2018/02/24/fugas/opiniao/o-melhor-leitao-e-os-
vinhos-da-bairrada-que-enfeiticam-1803959 . 

Pedro Garcias é jornalista com pós-graduação em Cultura Portuguesa, escreve 
semanalmente sobre vinhos no suplemento Fugas Público, jornal a que está ligado 
desde a sua fundação, em 1990. É também produtor de vinho e azeite no concelho de 
Vila Nova de Foz Côa, na sub-região do Douro Superior. (Fonte: http://fugas.publico.
pt).

http://www.marcelocopello.com/post/borras-no-vinho-o-que-sao-o-que-fazer-com-elas
http://www.marcelocopello.com/post/borras-no-vinho-o-que-sao-o-que-fazer-com-elas
www.marcelocopello.com
http://www.marcelocopello.com/blog
https://www.publico.pt/2018/02/24/fugas/opiniao/o-melhor-leitao-e-os-vinhos-da-bairrada-que-enfeiticam-1803959
https://www.publico.pt/2018/02/24/fugas/opiniao/o-melhor-leitao-e-os-vinhos-da-bairrada-que-enfeiticam-1803959
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“CONHEÇA BOAS COMBINAÇÕES DE VINHO COM DIFERENTES TIPOS DE CARNE”- POR LUIZ HORTA
FOLHA DE SÃO PAULO - 25/02/2018

 Churrasco é relativamente fácil de acertar, basta fugir do choque. Cada tipo de carne, como bovina, de porco ou frango, exige rótulos diferentes. Parece 
fácil sugerir um tinto que combine com carne. Mas churrasco é uma técnica de cocção, não é só um pedaço de proteína animal sobre brasas. 
 Tem estilos, há quem goste quase queimado, fogo devorador, outros da lentidão. E há a asinha de frango, a cebola, o pimentão vermelho, o peixe, o 
lombo de porco e a linguiça. Já complicou, não vai ser uma resposta de um rótulo só, é preciso descansar sobre o assunto, considerar a gordura da picanha, a 
delicadeza do porco, a textura do peixe. E tem o churrasco em rodízio, o feito em casa, o espeto, até o de panela.
 Quando começou a mania pelas harmonizações parecia ciência, as pessoas discutiam o que combinava com picanha como se disto dependesse a 
humanidade, com posições duramente defendidas e baseadas em coisas como o sal, a gordura, os taninos. Agora, felizmente, a coisa se acalmou, trata-se de 
escolher um vinho que fique gostoso.
 Apesar das variáveis que listei, principalmente a de qual carnes estamos falando, churrasco é relativamente fácil de acertar, basta fugir do choque, não 
vou beber espumante com churrasco, a simples ideia já mostra que não vai dar certo.
 Sou tão antigo que sou pré-rodízio. Churrascaria era onde se ia comer uma carne, uma única, escolhida no cardápio, que vinha no espeto. Criança cheia 
de caprichos, tinha pavor de qualquer “nervura” ou gordura, então meu pedido era mesmo filé com fritas, só que na brasa, um mundo simples. 
 Evoluímos, a carne, eu e nossa relação. Gosto bastante de corações de galinha, lombo, maminha. E acho que os peixes gordurosos de rio, como o 
pintado, dourado, surubim (infelizmente, andam ameaçados e cada vez menos encontrados, lamento sempre como há pouco peixe para consumir), ficam uma 
delícia braseados.
 Tenho um pouco de vertigem com rodízios, acabo comendo mais que queria e com uma sofreguidão que não é minha favorita. 
 Se for eleger meu prato ideal, uma coisa só, seria um generoso pedaço de maminha entre malpassada e ao ponto com farofa de manteiga e ovos. Neste 
caso, a escolha do vinho é bem fácil: os pinots noirs mais típicos têm um toque sanguíneo, com a acidez que “corta” a gordura. Meu segundo churrasco favorito 
é de porco, e mudaria o vinho para um riesling, não consigo separar esta dupla tão germânica, porco e riesling.
 O terceiro escolhido seria o peixe d’água doce, que na minha opinião fica ótimo com vinhos espanhóis da Rioja, mas os mais antigos e evoluídos, aqueles 
tintos já trabalhados pelo tempo, macios, delicados, que perderam a potência da juventude e ganharam uma calma não agressiva. Uma costela de tambaqui 
e um Rioja Gran Reserva, eis excelente combinação.
ESPECIALISTAS REGIONAIS - Como em todo tipo de comida, vale observar o que fazem os maiores consumidores dos pratos. Churrasco nos manda direto 
para Argentina, Uruguai e para o Sul do Brasil. Há diferenças entre as grelhas de cada lugar, a técnica de preparo e até dos cortes e da raça bovina. 
 Os uruguaios comem miúdos que me fazem salivar, choto por exemplo, uma tripa de cordeiro extremamente potente em sabor. Claro que a opção local 
é um dos ótimos tannats que o país produz.
 Os argentinos têm também uma gama de “achuras”, como chinchulines e mollejas, deliciosos, gordurosos, para o paladar forte, e vasta oferta de malbecs 
(e cabernets, menos mencionados, mas excelentes).  
 E os gaúchos, que fazem nosso estilo mais conhecido de churrasco, com os ótimos merlots da Serra Gaúcha para acompanhar os cortes que conhecemos. 
 Não compliquemos, se eles experimentaram isto a vida toda, é o que devemos escolher. Beba local com a comida dos lugares. Recomendo alguns tintos 
dessas uvas acima.
VINHOS DA SEMANA: (1) Vallontano Reserva Merlot, R$ 71,50 (Mistral) (2) Cisplatino Tannat, R$ 65,08 (Mistral) (3) Altos las Hormigas Malbec Clasico, R$ 
53,90 (World Wine) (4) Salton Intenso Merlot, R$ 42,44 (wine.com.br) * valores de referências.

Leia o artigo completo em:   https://www1.folha.uol.com.br/colunas/luiz-horta/2018/02/conheca-boas-combinacoes-de-vinho-com-diferentes-
tipo-de-carne.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/2018/02/conheca-boas-combinacoes-de-vinho-com-diferentes-tipo-de-carne.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/luiz-horta/2018/02/conheca-boas-combinacoes-de-vinho-com-diferentes-tipo-de-carne.shtml
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VIAGENS

05 A 16 DE ABRIL 2018 – GUATEMALA, 
CORAÇÃO DO MUNDO MAIA

 Desta vez a opção não é um 
destino exclusivo de vinho, mas de 
boa e ancestral culinária e ainda 
maior legado histórico e cultural 
do período pré-hispânico, o 
GastroCultural GUATEMALA, O 
CORAÇÃO DO MUNDO MAIA a 
ser realizado entre os dias 5 a 16 
ABR 2018. É um programa mais 
leve, sem tantas visitas e longos 
deslocamentos, com duração de 
11 noites.
 Internamente pegamos um 
voo ida e volta a Flores, lá bem 
ao norte a região de amplas e 
profundas florestas de El Petén 
onde se encontram os importantes 
sítios arqueológicos de Yaxhá e 

Tikal, este último o maior do Mundo Maia, chamado da Cidade Perdida.
 E depois, no sul nos movimentamos entre a capital Cidade de Guatemala, 
a Antígua Guatemala, Patrimônio da Humanidade, e o Lago Atitlán considerado 
um dos mais lindos no planeta. Conheceremos mais sobre o café, um dos 
mais reconhecidos no mundo, e faremos duas oficinas culinárias com duas 
chefs bem reconhecidas da comida típica e tradicional guatemalteca, além de 
também conviver com as mulheres tecedoras descendentes dos maias.

Mais informações: Zênithe Travelclub - (31) 3225-7773, ou operacoes@zenithe.
tur.br

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
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NOTÍCIAS ENOGASTRONOMICAS E DICAS

NOVA REFERÊNCIA EM VINHOS PODE SURGIR ONDE MENOS SE ESPERAVA
 Se tiver sorte e persistência, São Paulo poderá repetir roteiro de outras regiões do mundo que passaram a trocar a quantidade pela qualidade da 
produção. Dos campos de Bordeaux, na França, ao Vale de Napa, nos Estados Unidos, uma máxima é repetida à exaustão por todo vinicultor: “o vinho começa 
no vinhedo”. Nem os mais modernos tanques de aço inox ou tampouco os barris de carvalho poderão salvar um vinho feito a partir de uma uva ruim. A região 
sudeste do Brasil, conhecida historicamente como local dos piores vinhos do país, levou o ditado a sério e, agora, após o uso de uma nova técnica de manejo 
dos vinhedos, está produzindo alguns dos melhores vinhos tintos e brancos do país.
 A expoente dessa revolução no campo é a Vinícola Guaspari. Localizada na cidade de Espírito Santo do Pinhal, distante 200 quilômetros da capital 
paulista, a vinícola produz premiados rótulos a partir da uva Syrah. Seu Vista do Chá 2012, por exemplo, ganhou a medalha de ouro na competição organizada 
pela revista especializada britânica Decanter em 2016. O rótulo Vista da Serra 2012 ficou com a medalha de bronze na mesma competição. Mas como foi 
possível produzir vinhos de qualidade internacional no estado conhecido por vinhos tintos de mesa adocicados e para paladares menos exigentes?
 A resposta está na inversão da colheita com o uso de uma técnica conhecida como dupla poda. Desenvolvida pelo pesquisador da Empresa de Pesquisa 
Agropecuária de Minas Gerais Murillo Regina, com apoio do CNPq e da Fapemig, a inversão do ciclo da colheita é feita com um corte dos ramos em agosto 
e outro corte em janeiro. Com isso, em vez de se colher a uva no verão, como acontece normalmente no país, o período de colheita para os meses de julho e 
agosto. “Isso possibilita uma maturação ideal da uva, pois ela crescerá numa época de dias ensolarados, noites mais frias e pouca chuva. Tudo o que o vinhedo 
gosta e precisa”, afirma Regina. Nos testes realizados até agora, as uvas do tipo Syrah, Cabernet Sauvignon e Sauvignon Blanc foram as que mais se adaptaram 
à técnica.
 Vista para o vinhedo Vale da Pedra, da Guaspari; situada numa região de altitude entre 800 e 1.300 metros, com uma amplitude térmica entre 10°C e 
12°C e um solo seco, de origem granítica, a antiga fazenda de café reúne as condições ideais para a produção de vinho
Com a dupla poda foi possível emular as condições climáticas de grandes regiões vinícolas do mundo, como Bordeux, Napa e Mendoza, na Argentina. Como 
a outra característica desses lugares é a altitude elevada, a expansão do vinho no sudeste brasileiro acontece na antiga região produtora de café de altitude. 
Não é coincidência, portanto, que o primeiro vinhedo de dupla poda tenha surgido na cidade de Três Corações, em Minas Gerais, nos anos 2000. O Syrah 
Primeira Estrada, da vinícola Estrada Real, foi o primeiro vinho do sudeste a se destacar pela sua qualidade. “Eu já sabia do potencial da região, mas é o vinho 
na garrafa que convence o investidor e não artigo na revista Nature”, afirma Regina.
 O investimento de peso veio com a Guaspari. Com 43 hectares de plantação, a propriedade é uma antiga fazenda de café de 1800. De acordo com 
consultores ouvidos por EXAME, o investimento na produção de vinho foi de 15 milhões de reais, excluindo aí a aquisição da terra. O curioso é que a vocação 
vinicultora da fazenda foi descoberta por acaso. Os atuais proprietários, donos de minas de ferro, cobre e ouro no Brasil e na América Central, estavam em 
busca de uma atividade agrícola para tornar a fazenda produtiva. A primeira ideia — que chegou a ser implantada – foram macadâmias. No entanto, como 
o ciclo produtivo era longo demais, cerca de sete anos, começaram a pesquisar sobre outras variedades de cultivo. Até que se depararam com os estudos de 
Regina na Epamig. O que começou como um teste em 2005, hoje é um negócio que deverá produzir, em 2017, 100.000 garrafas — a mais barata sai por R$ 
82 (Vale da Pedra — Branco) e a mais cara por R$ 186 (Vista da Serra). “No começo, falavam que éramos loucos. Agora, nos chamam de visionários”, afirma 
Fabrizia Zucherato, diretora executiva da Guaspari.
 Fabrizia Zucherato, diretora executiva da Guaspari, com o enólogo Cristian Sepúlveda na cave da vinícola: criação de um terroir novo no sudeste brasileiro
A formação de um terroir no sudeste também é uma oportunidade para profissionais da área — para um enólogo seria como descobrir o Eldorado. “Fazer um 
vinho em São Paulo não há modelo a se seguir, como acontece em grandes regiões produtoras, como o Brunello di Montalcino, na Itália”, diz Marcelo Copello, 
curador do Rio Wine and Food Festival e publisher do Anuário Vinhos do Brasil. “Esse é um projeto que estará maduro em dez anos”.
 Foi essa possibilidade criativa que atraiu o chileno Cristian Sepúlveda, enólogo residente da Guaspari. “Aqui tenho a oportunidade de descobrir e criar 
algo novo aqui”, diz Sepúlveda, que acumula uma passagem anterior pela gaúcha Miolo. Além dele, a vinícola conta com as consultorias do engenheiro 
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agrônomo português Paulo Macedo — famoso por desenvolver vinhos no Vale do Douro — e do enólogo americano Gustavo Gonzalez, que trabalha no Vale 
de Napa.
 A expectativa de melhora crescente tem animado o setor. Atualmente, o Brasil importa 90% de todo o vinho tinto fino que consome. Um mercado que 
movimenta, ao ano, um bilhão de reais. Ao melhorar a produção, as vinícolas nacionais têm maiores chances de entrar nesse mercado. “Ainda vamos ver muitos 
bons vinhos saindo da Guaspari. Isso se aplica a outros produtores dos arredores, tanto em São Paulo quanto em Minas Gerais, que têm feito excelentes vinhos 
com a inversão do ciclo das videiras, como a Casa Verrone, Estrada Real e Maria Maria”, afirma o sommelier Diego Arrebola.
Quantidade X Qualidade: Se tiver sorte e persistência, São Paulo poderá repetir o roteiro de outras regiões vinicultoras do mundo que passaram a trocar 
a quantidade pela qualidade da produção. Mendoza, na Argentina, começou este trabalho nos anos 1970, ao procurar terrenos mais elevados. Na França, o 
Languedoc-Roussillon, conhecido historicamente por seus vinhos de garrafão, passou a inverter a equação na década de 1980. Recentemente, um vinho dessa 
região - o rótulo Coteaux-du-Languedoc,- foi eleito o vinho jovem com melhor custo-benefício da França.
 O diretor comercial Luciano Lopreto, o presidente da vinícola Claudio Góes e o enólogo Fábio Góes: inspiração na Guaspari para inverter o ciclo da 
colheita
 Esse mesmo desenho está acontecendo a 70 quilômetros da capital paulista, no município de São Roque, onde a Góes tem uma história comum às 
históricas vinícolas brasileiras. O negócio começou no início do século 20 por imigrantes europeus — no caso, portugueses — que se estabeleceram no interior 
e plantaram feijão, batata, milho. E uvas. Nos anos 30, a criação de um curso de enologia no município fez a produção de vinho dar um salto qualitativo, e 
motivou vários agricultores da região a abraçar de vez o vinho. Foi assim que surgiu a Vinícola Góes, em 1938. Nos primeiros anos, o vinho, feito com uvas 
Niágara e Isabel, boas para suco e resistentes ao clima quente e às chuvas da região, era envasado em barris de 100 litros e despachado de trem para São 
Paulo.
 Os Góes rapidamente viraram os maiores produtores de vinho de São Roque e ganharam influência política — Claudio Góes, bisneto do fundador Dito 
Góes e presidente da companhia, foi eleito prefeito no ano passado. Para suprir a demanda crescente, a família comprou em 1989, um vinícola em Flores da 
Cunha, no Rio Grande do Sul, em parceira com a família Venturini. Mas em todo esse tempo o carro-chefe da companhia eram os vinhos doces, que compõem 
o grosso do mercado nacional, mas são quase intragáveis para os bebedores um pouco mais exigentes. Até hoje os vinhos doces representam 80% do mercado 
brasileiro e são responsáveis pela maior parte dos 30 milhões de reais de faturamento da Góes. A Góes tem 200 funcionários e vendeu 7 milhões de garrafas 
em 2016, principalmente para o estado de São Paulo.
 Cabernet Franc, um dos 40 tipos de uva já testados pela Góes na cidade de São Roque
 Com a Venturini os Góes tiveram a primeira incursão em vinhos finos. Mas as uvas viníferas mais usadas no mundo só foram chegar às duas propriedades 
paulistas da vinícola em 2000. A família achou por bem não pecar pela timidez: em uma área experimental, já testou 40 tipos de uvas, como Cabernet 
Sauvignon, Cabernet Franc, Syrah, Arinto, Pinot Noir, Alicante. A estratégia é descobrir, com calma, aquelas mais resistentes ao clima e ao solo da região. A mais 
bem sucedida delas foi a francesa Cabernet Franc, uma prima mais suave da conhecidíssima Cabernet Sauvignon. A variedade é encontrada em praticamente 
todos os países grandes produtores de vinho e era uma das uvas finas mais usadas no Rio Grande do Sul até os anos 80, quando perdeu espaço por sua baixa 
produção. Mas em São Paulo a Cabernet Franc se adaptou como nenhuma outra, e hoje já ocupa sete dos 20 hectares da Góes. É usada, por exemplo, no 
Philosophia, vendido por 68 reais no site da vinícola.
 A mais nova aposta da Góes é uma uva mais conhecida no Brasil, a Malbec, principal matéria prima dos onipresentes tintos argentinos. Depois de sete 
anos de teste, a Malbec finalmente foi colhida em 2017, e deve chegar aos mercados dentro de dois ou três anos. A cada nova variedade, a Góes faz testes para 
descobrir se o melhor método de colheita é a tradicional, nos meses de verão, ou a de inverno, entre maio e agosto. O método, reconhecem os empresários, 
foi inspirado na inovação da Guaspari, na divisa com Minas. A poda de inverno, iniciada há cinco anos, é usada hoje em um quarto das terras da vinícola. Na 
Cabernet Franc consegue adicionar 30 gramas de açúcar por litro de suco. A maior amplitude térmica entre o dia e a noite ainda dá mais cor ao vinho. “Essa 
inovação vai por o Sudeste e o Centro-Oeste na linha de frente do vinho nacional”, diz Willian Triches, professor de enologia do Instituto Federal de Educação 
em São Roque.
 Como a produção de uvas viníferas ainda caminha em São Roque, a companhia também compra uvas de Minas Gerais para produzir vinhos como 
o Míneres, feito de Syrah. No Rio Grande do Sul, em parceria com a família Venturini, produz brancos, tintos e espumantes. A companhia ainda aposta na 
proximidade com São Paulo para estimular o turismo. Todas as semanas, a companhia recebe 3.000 visitantes, que visitam as instalações e almoçam em seu 
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restaurante. “São Roque tem ótimos restaurantes e vinhos que melhoram a cada ano”, afirma Cláudio Góes.
 Para relembrar das dificuldades de se produzir vinho de ponta no Brasil, a Góes precisou lidar, nos últimos dois anos, com efeitos meteorológicos 
inclementes. Ano passado um tornado destruiu parte da sede e do restaurante da propriedade. Este ano, as chuvas acima da média que caíram no inverno 
dificultaram a colheita. “Desenvolver a cultura do vinho no Brasil é uma cruzada”, diz Luciano Lopreto, diretor comercial da companhia. Natural de São Roque, 
ele passou por empresas como Ambev e Natura antes de voltar à cidade para tentar impulsionar a cultura dos vinhos finos em São Paulo. Trabalho, como se 
vê, não falta. (Fonte – Revista EXAME – ESTILO DE VIDA - Por Rafael Kato, Lucas Amorim - Publicado em 19 jun 2017).

NOVAS ADEGAS E REFRIGERADORES DE VINHO FORNECEM TEMPERATURA PERFEITA PARA SERVIR QUALQUER VINHO. CONHECER A TEMPERATURA 
EXATA PARA SERVIR VINHO É A CHAVE. SERVIR VINHO À TEMPERATURA IDEAL FAZ TODA A DIFERENÇA NO SABOR
 Embora os bebedores casuais de vinho conheçam os princípios básicos para servir vinhos tintos e brancos, há diferenças substanciais para verificar quando 
ocorre a escolha da temperatura ideal para os diversos estilos.
“A regra geral sobre beber vinho branco frio e tinto à temperatura ambiente é um bom começo, mas ignora algumas nuances importantes que tornam cada 
vinho único”, disse Mari Uytiepo, Gerente de Marketing da NewAir Appliances. “Nós realmente queremos ajudar nossos clientes a aproveitar ao máximo sua 
experiência de beber vinho, dando-lhes a informação que eles precisam para usar seu refrigerador de vinho com o máximo efeito”.
 Para educar os consumidores sobre as temperaturas adequadas para beber vinho, a NewAir publicou um guia abrangente de temperatura de serviço de 
vinho e infografia em seu blog. O artigo informativo identifica os vinhos por varietal na temperatura ideal de serviço.
 “Nós realmente fizemos nossa pesquisa para aprender mais sobre armazenamento ideal e servir temperaturas para vários vinhos, e acreditamos que 
saber a temperatura correta para servir vinho fará uma grande diferença na diversão”, disse Uytiepo. “Com nossos refrigeradores de vinho de temperatura 
dupla e termostatos ajustáveis, é mais fácil do que nunca marcar na temperatura perfeita, uma vez que você sabe o que precisa”. Para obter mais informações 
sobre os refrigeradores de vinho e educação sobre o vinho da NewAir, visite o blog NewAir Appliances em http://www.newair.com/kb/ . (Fonte - 21/02/2018 - 
https://thewinesiren.com/pr-wire/?rkey=20180221UN19398&filter=8566)

VINHO QUE NÃO DÁ DOR DE CABEÇA
 Em colaboração com uma vinícola da Ribera del Duero, na Espanha, uma pesquisadora da UPM conseguiu produzir um vinho livre de histamina, o que 
impedirá os consumidores de terem reações alérgicas indesejadas, como dores de cabeça e mal-estar geral.
 Graças ao uso de bactérias lácticas dos vinhedos da vinícola de Pago de Carraovejas, uma equipe que faz parte do pesquisador da Universidade Politécnica 
de Madrid (UPM) Eva Navascués conseguiu produzir vinhos tintos sem histamina. As bactérias autóctones selecionadas conseguem deslocar competitivamente 
e, naturalmente, aquelas populações de bactérias produtoras de histamina. Desta forma, é conseguido que, durante a fermentação, este composto não seja 
gerado e o consumo desses vinhos produz muito menos reações alérgicas.
 Durante a elaboração do vinho, as aminas biogênicas são geradas como resultado da transformação dos aminoácidos pela ação de bactérias láticas 
(Oenococcus oeni), ligadas à fermentação maloláctica. Esta fermentação ocorre naturalmente na maioria dos vinhos tintos de qualidade e proporciona estabilidade 
e melhora sensorial transformando o ácido málico em ácido lático, muito mais elegante para os sentidos.
 Entre todas as aminas biogênicas, a histamina é responsável por reações alérgicas, como vasodilatação de capilares, redução da pressão arterial, 
aceleração do batimento cardíaco, vermelhidão da pele, estimulação da secreção gástrica, dificuldades respiratórias, bem como a sua efeito mais conhecido, a 
dor de cabeça após a ingestão de vinho.
 Nos últimos anos, houve aumento na presença de histamina nos vinhos. Isso se deve, em parte, ao fato de que sua produção é indiretamente afetada 
pelos fenômenos associados à mudança climática. Algumas dessas conseqüências são, por exemplo, o aumento do pH e a diminuição da acidez dos vinhos, 
sendo este um fator favorável para o crescimento de bactérias láticas e a síntese de histamina. No entanto, nem todas as bactérias do ácido lático têm a mesma 
capacidade de sintetizar estes compostos, existem variações importantes dependendo da espécie e, acima de tudo, da tensão.
 A adega de Pago de Carraovejas, preocupada com esta situação presente e futura, fez uma identificação dos microorganismos responsáveis pela produção 
de histamina em seus vinhos e procedeu a selecionar essas cepas - dentro da microbiota indígena, ou seja, própria sua vinha - incapaz de formar histamina, 
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para posteriormente favorecer a presença dessas cepas produtoras de não histamina em seus vinhos. Essas tensões, por deslocamento competitivo, impedem 
o crescimento daqueles que estão produzindo, reduzindo e até mesmo eliminando a produção de histamina em suas fermentações.
 O estudo, iniciado em 2010, foi posto em prática a nível industrial no ano seguinte em dois depósitos de características e capacidade idênticas (20 mil 
litros). Um deles realizou a fermentação maloláctica com cepas de bactérias láticas que não produziram histaminas, enquanto um segundo depósito seguiu 
seu curso habitual e foi usado como controle. Durante todo o processo, os níveis de histamina foram analisados e o que foi observado foi que o aumento deste 
composto até a entrada no barril era praticamente inexistente no caso do vinho do primeiro depósito.
 Após os resultados encorajadores, nas sucessivas colheitas, este procedimento biológico de deslocamento natural de bactérias que produzem aminas 
biogênicas foi ampliado, de tal forma que, na safra 2016, todo o vinho produzido em Pago de Carraovejas foi feito dessa maneira. Na opinião da pesquisadora 
Eva Navascués, “esta drástica redução nos níveis de histamina em toda a adega representa um passo adicional para a segurança e segurança alimentar do 
vinho”. Uma notícia de http://www.upm.es (Fonte: Vinos La Mancha – 28/09/2017).

7 VANTAGENS DE CONSUMIR REGULARMENTE VINHO TINTO VINHO QUE NÃO DÁ DOR DE CABEÇA
 Todos conhecem os benefícios de certos componentes do vinho. Um deles é o resveratrol, que foi discutido em numerosos estudos sobre como ele pode 
proporcionar benefícios para a saúde.
 Mais e mais estudos de diferentes universidades e cientistas estão contribuindo com novos dados e pesquisas sobre os benefícios do vinho e seus 
componentes. Falando sempre em termos de consumo moderado.
- Bom para seus dentes.
- Melhora o equilíbrio, especialmente em pessoas mais idosas.
- Adeus para picadas de insetos: um dos estudos chega a dizer que certas quantidades e propriedades do vinho no sangue impedem a atração dos insetos pelas 
pessoas que bebem regularmente.
- Mantém você mentalmente mais ágil: os estudos descobriram que os indivíduos que bebiam entre duas e três unidades por dia tinham quase 30% menos 
probabilidades de mostrar sinais de demência. 
- Aumenta a produção de endorfinas: com o consumo de vinho liberamos endorfinas, relaxamos e desfrutamos mais do momento, de acordo com um estudo 
realizado na Universidade da Califórnia.
- O vinho ajuda você a manter seu peso.
- O vinho faz você viver mais: o resveratrol pode ajudar os seres humanos a viver mais tempo, devido à supressão das moléculas que causam inflamação, bem 
como compostos no sangue que interferem com a produção de insulina. Tudo isso sempre de um consumo moderado dentro de uma dieta equilibrada. (Fonte 
– Vinos La Mancha – 29/09/2017).
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