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3vinotíciasAGENDA:
DEGUSTAçõES E EVENTOS

RIO DE JANEIRO SãO PAULO

ABS-RIO-BARRA
SEIS TONS DE LARANJA

25/03/2019 - 19:00

exóticos, intrigantes, ricos e cheios de 
nuanças. são assim os chamados “vinhos 
laranja”, brancos vinificados à maneira 
tradicional, muitas vezes em ânforas de 
terracota, com a presença das cascas – 
daí a tonalidade amarela bem carregada, 
beirando o âmbar. esse tipo de vinho 
nasceu há séculos na república da 
Geórgia, no Cáucaso, e voltou ao cartaz 
pela arte de produtores da itália e da 
eslovênia. numa degustação inédita na 
aBs-Rio, Celio alzer vai apresentar seis 
exemplares de vinhos laranja, todos com 
muita personalidade.

Valor Individual: R$ 238,00 (sócio) e  R$ 
309,00 (não sócio)
Inscrição: (21)2421-9640/(21)2265-
2157 e abs@abs-rio.com.br

SBAV-SP
DEGUSTAçãO ORIENTADA cOM 
GRANDES NOVIDADES DE TRÁS OS 
MONTES

21/03/2019 - 20:00

a sBav-sp recebe a importadora casa 
oliveira para degustação orientada de 
novidades de trás os montes. a Casa 
oliveiRa é uma importadora jovem 
que traz vinhos de qualidade com uma 
boa relação preço/prazer.

Valor Individual: R$50,00 (associados) 
e R$100,00 (não associados)
Inscrição: (11)3814-7905| vinho@sbav-
sp.com.br

ABS-SP cAMPINAS
OS cADA VEz MELHORES BRANcOS 
PORTUGUESES

28/03/2019 - 20:00

portugal ainda é mais conhecido por 
seus tintos. Mas ignorar seus brancos e 
o fato de que estão cada vez melhores a 
cada ano que passa seria um grave erro 
de qualquer enófilo sério. ainda mais 
que, como no caso dos tintos, também 
há castas brancas emblemáticas, a 
exemplo da encruzado, no dão, e da 
alvarinho, no Minho.

Valor Individual: R$ 80,00 (associados) 
e R$ 65,00 (associados participantes) 
Inscrição: (19)98111-4310| abs-sp@
abs-sp.com.br

ABS-RIO-FLAMENGO
cURSO DE VINHO E SUA DEGUSTAçãO 
(TURMA ExTRA)

19/03/2019 - 19:30

devido à grande procura, as turmas 
programadas para fevereiro estão com as 
vagas esgotadas. Mas já providenciamos 
uma turma extra para o mês de março, com 
aulas iniciando logo depois do carnaval. 
o Curso de vinho e sua degustação é 
indicado a profissionais e a apreciadores 
do vinho, e é uma das portas de entrada 
para se associar à aBs e ingressar no 
encantador mundo do vinho, assim como 
os demais cursos regulares.

Valor Individual: R$ 1.240,00 
(R$1.215,00 do curso + R$25,00 taxa de 
inscrição) parcelado em até 3x no cartão.
Inscrição: (21)2421-9640/(21)2265-
2157 e abs@abs-rio.com.br

ABS-RIO-BARRA
SELEçãO DO ALENTEJO cOM 
DOcWINE

19/03/2019 - 19:00

o sommelier Fabio Xavier trará vinhos 
portugueses do alentejo para uma 
degustação oferecida pela importadora 
docWine. em breve, informaremos os 
rótulos selecionados, mas você já pode 
fazer sua reserva!

Valor Individual: R$ 50,00 (associado 
em dia com a trimestralidade). para 
profissionais da área em dia com a aBs, a 
inscrição é gratuita.
Inscrição: (21)2421-9640/(21)2265-
2157 e abs@abs-rio.com.br

ABS-RIO-FLAMENGO
SELEçãO DO ALENTEJO cOM 
DOcWINE

20/03/2019 - 19:00

o sommelier Fabio Xavier trará vinhos 
portugueses do alentejo para uma 
degustação oferecida pela importadora 
docWine. em breve, informaremos os 
rótulos selecionados, mas você já pode 
fazer sua reserva!

Valor Individual: R$ 50,00 (associado 
em dia com a trimestralidade). para 
profissionais da área em dia com a aBs, a 
inscrição é gratuita.
Inscrição: (21)2421-9640/(21)2265-
2157 e abs@abs-rio.com.br

ABS-SP
ALBARIÑO OU ALVARINHO?

20/03/2019 - 20:00

albariño e alvarinho são duas faces 
da mesma moeda. a primeira é a 
estrela da Galizia, produzindo vinhos 
que são parceiros ideais dos frutos do 
mar pelos quais essa região espanhola 
é justamente famosa. do outro lado 
do rio Minho, que separa espanha 
e portugal, na região de Monção e 
Melgaço, o nome muda para alvarinho, 
fonte de vinhos igualmente de grande 
qualidade. a degustação do próximo 
dia 20 será dedicada às diferentes 
personalidades dessa uva.

Valor Individual: R$ 95,00 (associados) 
e R$ 90,00 (associados participantes) 
Inscrição: (19)98111-4310| abs-sp@
abs-sp.com.br

SBAV-SP
DEGUSTAçãO E cONcEITOS 
BÁSIcOS

25/03/2019 - 20:00

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.
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.

Valor Individual: R$50,00 (associados) 
e R$100,00 (não associados)
Inscrição: (11)3814-7905| vinho@sbav-
sp.com.br
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 o que faz com que o Brunello di Montalcino, sendo feito de 
sangiovese, a uva típica da Toscana, consiga se diferenciar de seus 
pares na região? seria o clone diferente do usado em outras áreas? 
existe uma diferença clonal entre o sangiovese “Brunello” e os outros 
sangiovese na itália?   
 a diferenciação entre o sangiovese Grosso e o sangiovese 
piccolo, porém, não é considerada importante, não havendo qualquer 
referência científica. Refere-se mais a clones singulares com siglas 
atribuídas pelo sistema de viveiros, ou a seleções massais efetuadas 
por produtores individualmente. o sangiovese em Montalcino sempre 
foi conhecido como sangiovese Grosso ou Brunello, enquanto em 
outras partes é conhecido por outros nomes... 
 venha conhecer e provar os Brunellos e descobrir o fascínio 
que estes vinhos despertam !!! Brunellos que serão degustados: 
BRUNELLO DI MONTALcINO MOcALI 2007 - 90 RP I BRUNELLO 
DI MONTALcINO MOcALI 2004 - 92 WE I
BRUNELLO DI MONTALcINO LA RASINA 2004 - 93 WS I 
BRUNELLO DI MONTALcINO LA RASINA 2006 - 93 RP I 
BRUNELLO DI MONTALcINO MOcALI RISERVA 2006 - 93 RP I 
BRUNELLO DI MONTALcINO MOcALI VIGNA RAUNATE 2001 - 
91 RP. 

 Recepção com espumante e uma surpresa final. 
SOMENTE 10 VAGAS. 

Reservas pelo Tels.: 98839-3341 (Márcio oliveira) ou e-mail: 
molivierbh@gmail.com

Valor Individual: peça informações

Local: Rua expedicionário alício, n.º 479 – Bairro Mangabeiras - 
Belo Horizonte. 

os eventos de vinhos do Márcio oliveira são para maiores de 18 
anos.

ESPAçO VINOTÍcIAS/ BH
DEUSTAçãO DE BRUNELLO

28 DE MARçO - 20H
VAGAS ESGOTADAS

mailto:molivierbh%40gmail.com?subject=Degusta%C3%A7%C3%A3o%20Brunello
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SALENTEIN NUMINA SPIRIT VINEYARD cHARDONNAY 2015 – VALLE DO 
UcO - ARGENTINA
  
 o vale de Uco, ao norte do rio Tunuyán em Mendoza, é uma área que viu uma grande transformação nas 
últimas décadas no enoturismo e na qualidade de seus vinhos, para se tornar hoje uma das melhores regiões 
de produção do vinho argentino. Foi no vale do Uco que se deu o desenvolvimento de vinhedos de alta altitude 
para produzir uvas de alta qualidade. as condições climáticas são excepcionais, os melhores tipos de solo com 
alturas que variam de 1.050 metros para 1.700 metros acima do nível do mar. Tais alturas contemplam vários 
microclimas além de diferenças em solos, proporcionando complexidade aos vinhos, criando um paraíso para 
os viticultores. a Bodega foi pioneira no desenvolvimento do turismo do vinho no valle de Uco e da província de 
Mendoza, promovendo a gastronomia e gerando um impacto positivo na comunidade local.

Notas de Degustação: Um branco encorpado, que mostra aromas de frutas brancas, com fundo cítrico. podemos 
perceber também as notas amanteigadas e toque doce da baunilha, evidenciando o primoroso trabalho de 
amadurecimento do vinho em barricas. no paladar, os sabores generosos e redondos de maçã verde, abacaxi 
e limão complementados por notas tropicais sutis e acidez refrescante mostram um vinhho delicioso, com final 
elegante e persistente.

Guarda: potencial de guarda para 8 a 10 anos.

Notas de Harmonização: vai bem com carnes brancas (aves ou porco), crustáceos, camarão, lagosta, legumes 
assados e queijos meio fortes.

Temperatura de Serviço:  10 a 12ºC.  

EM BH: ZaHil – ReX-BiBendi - end.: Rua antônio de albuquerque, 917 - Funcionários. esquina de Rua levindo lopes. Tel.: (31) 3227-3009.

 alguns leitores do vinoTÍCias solicitaram que eu sugerisse um vinho por semana, anotando notas de degustação e onde comprar. vão ai mais vinhos 
para encher as taças. a lista de 2015 contemplou 260 rótulos diferentes e a de 2016 alcançou 156 vinhos. Em 2017 degustamos 786 vinhos em degustações 
com confrarias, e listamos mais de 180 rótulos sugeridos como vinhos da semana! os vinhos geralmente são provados em degustações promovidas 
semanalmente, sendo a grande maioria delas realizadas às cegas.

VINHO DA SEMANA
POR MÁRcIO OLIVEIRA
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AcHAVAL FERRER QUIMERA 2002 – MENDOzA – ARGENTINA
  
 Criado pelo enólogo italiano Roberto Cipresso, o Quimera é produzido com uvas de vinhedos antigos de três 
zonas vitivinícolas de Mendoza (luján de Cuyo, valle de Uco e Medrano), cujo rendimento médio é inferior a 800 
gramas de uva por videira, ou seja, são necessárias as uvas de duas videiras para se produzir uma única garrafa 
de Quimera!  a revista americana Wine & spirits elegeu a achaval Ferrer “vinícola do ano 2009”. a achaval-Ferrer 
foi fundada em 1998 no distrito de perdriel, região de luján de Cuyo (província de Mendoza), por seis amigos 
sonhadores e apaixonados por vinho. a consultoria técnica esta a cargo do enólogo italiano Roberto Cipresso, um 
dos mais respeitados e requisitados enólogos do mundo na atualidade, e de santiago achaval. especialista em 
vinhos de pequena produção e alta qualidade, Cipresso, com seu talento técnico e intuição, e santiago levaram 
a achaval-Ferrer a entender e interpretar de maneira brilhante as virtudes dos terroirs de seus vinhedos, fazendo 
com que os vinhos da bodega rapidamente conquistassem os mais exigentes críticos de vinhos do mundo e uma 
legião fiel de consumidores. o conceito ‘vinho de autor’ é representado pelo Quimera, vinho no qual o enólogo 
tem total liberdade para trabalhar com blends de uvas e vinhedos, buscando a maior complexidade possível em 
cada safra. 

Notas de Degustação: a guarda fez o vinho abrir aromas de grande complexidade, com notas de frutas negras, 
flores, especiarias, com belo toque mineral, além de tostados, couro, tabaco, chocolate negro... ou seja, uma 
vinho para guardar na memória enquanto o paladar evidencia sua concentração, elegância, taninos macios de 
alta qualidade que ainda se mostram presentes. Um vinho de equilíbrio e frescor incríveis que mostra a qualidade 
da Bodega.

Guarda: pronto para beber, mas ainda aguentava fácil mais um ano na adega. portanto potencial de guarda 
para mais de 15 anos.

Notas de Harmonização: delicioso com cordeiro assado, churrasco e pratos de carnes vermelhas em geral.

Temperatura de Serviço: 16 a 18ºC.    

este vinho foi trazido de uma viagem que fiz por Mendoza e ficou guardado na adega. Creio que atualmente é importado para o Brasil pela inovini - http://
www.inovini.com.br/?s=&pais=argentina 

http://www.inovini.com.br/%3Fs%3D%26pais%3Dargentina
http://www.inovini.com.br/%3Fs%3D%26pais%3Dargentina
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VINOPTIMA RESERVE ORMOND GEWURzTRAMINER 2006 – NOVA zELANDIA
  
 Com mais de 30 anos de trabalhos na indústria do vinho na nova Zelândia, o enólogo nick nobilo decidiu, no 
ano 2000, dedicar-se a produzir o melhor Gewurztraminer do mundo e fundou a vinoptima. ele sabia exatamente 
onde estava o terroir ideal e como trabalhar essa uva. entre as diversas citações e premiações que conquistou 
destacam-se a da revista decanter, que classificou seu vinho como o melhor branco do novo mundo, “tão bom 
quanto os melhores Grand Crus da alsácia”. 

Notas de Degustação: Halos dourados do vinho revelam aromas de especiarias como gengibre, baunilha e 
notas de lichia, típicas de um grande Gewürztraminer. Refrescante e adocicado na boca, envelheceu muito bem, 
ganhando untuosidade e intensidade de sabores. Corpo médio.

Guarda: pronto para beber, potencial de guarda para 15 anos, o que num branco, mostra sua grande qualidade.

Notas de Harmonização: vai bem com pratos das cozinhas asiática e indiana, pratos da culinária fusion do 
pacífico como porco, frutos do mar, aves e vegetais grelhados. pode também ser apreciado com o foie gras ou 
sobremesas leves com frutas. seu estilo refrescante e saboroso faz dele também um ótimo aperitivo.

Temperatura de Serviço: 7 a 8ºC.     

Em BH: PREMIUM - Rua estevão pinto, 351 - serra - 31 3282-1588 i  Em SP: PREMIUM - Rua apinajés, 1718 - 
sumaré - 11 2574-8303.
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 em 2008, um escândalo abalou Montalcino. Como o Brunello mais escuro e mais “compotado” começou a se tornar comum no mercado, alguns produtores 
questionaram se esses vinhos eram de fato 100% sangiovese. Um importante jornal italiano especulou que alguns produtores estavam acrescentando outras variedades, 
como Merlot e Cabernet sauvignon, para completar seu Brunello e torná-lo mais frutado e, portanto, imediatamente atraente para as massas. nenhuma prova conclusiva 
foi encontrada, mas vários produtores tiveram que desclassificar seu Brunello como vinhos Rosso di Toscana para promover sua venda. este escândalo foi chamado de 
BRUnelloGaTe!
TERROIR É TUDO – Como acaba sendo comum com os demais grandes vinhos, um dos aspectos mais fascinantes da produção de Brunello é a forma como o terreno, a 
temperatura e o microclima afetam este vinho, que juntamente com a mão do homem, costumamos chamar de terroir. 
 na verdade, as condições perfeitas da vinha só acontecem de vez em quando. a vindima excepcional mais recente foi 2010, mas 2015 e 2016 estão se tornando 
excelentes também. nos piores anos, alguns produtores optam por desclassificar as suas uvas Brunello para produzir seus vinhos Rosso di Montalcino, o que pode criar um 
valor de qualidade incrível para os consumidores, nesta oportunidade. Realmente há situações em que os Rossos de bons produtores não ficam nada a dever a brunellos 
menos nobres.
 as videiras são podadas em verde e mantidas baixas para garantir rendimentos menores, o que significa que os cachos que permanecem são repletos de energia. isso 
garante maturação e sabor nas uvas, já que elevações nos terrenos mais altas resultarão em climas mais frios. Mesmo a inclinação do terreno mudará o sabor das uvas, por 
conta da exposição solar, razão pela qual muitos produtores possuem vinhedos em várias faces nos melhores locais e depois combinam as uvas para criar diferentes estilos 
de vinho. as encostas norte de Montalcino amadurecem lentamente, enquanto as encostas sul e oeste produzem sabores poderosos e complexos após a exposição à luz solar 
extra e à brisa do oceano.
 
NOVAS REGRAS PARA MONTALcINO - o Consorcio de Brunello di Montalcino, que está entre as denominações de vinho da mais alta qualidade na itália, está atualizando 
suas regras que regem a produção de vinho para garantir que a qualidade na zona de produção permaneça em um nível que continuará a justificar sua alta reputação e 
preço. 
 as novas regulamentações para a doCG Brunello di Montalcino e Rosso di Montalcino doC foram recentemente aprovadas (2015) a nível nacional. apenas algumas 
das mudanças serão prontamente aparentes para o consumidor, mas elas farão a diferença nos vinhedos e vinícolas, e talvez nos exames de sommeliers.
 duas coisas que serão óbvias para o observador casual, se e quando forem implementadas, são:
- Tamanhos maiores de garrafas de 6, 9, 12, 15 e 18 litros agora são permitidos para Brunello e Rosso. antes, o maior engarrafamento permitido era de 5 litros. isso dará 
às vinícolas a oportunidade de fazer esses grandes formatos em excelentes safras ou para ocasiões especiais.
- Rosso agora está autorizado a usar screwcaps. os consumidores estão adotando screwcaps em mais e mais vinhos, e para um Rosso que provavelmente será aberto no ano 
de lançamento, por que não dar aos produtores essa opção? o Brunello continuará sendo engarrafado com rolhas, é claro.
 as alterações nas regulamentações da doCG Brunello di Montalcino foram projetadas com o objetivo de manter a qualidade por muitos anos. em geral, os requisitos 
mais rigorosos refletem padrões que a maioria das vinícolas já atingiram ou ultrapassaram, mas o Consorcio aproveitou a oportunidade para endurecer a possibilidade de 
um produtor aproveitar a reputação de Montalcino fazendo um Brunello que diminuisse o nível geral de qualidade. 
As novas regras nesta categoria são:
- a densidade mínima de plantio aumenta de 3.000 videiras por hectare para 4.000 para novos plantios a partir de 2016. dado que não há mudança no rendimento máximo 
por hectare para Brunello ou Rosso em geral, mais vinhas equivalem a menor produtividade por planta, o que deve significar melhor qualidade.
- existem novas regras para os vinhos de vinha única (“vigna” ou “vigneto”), com um rendimento máximo inferior. os novos rendimentos máximos para os vinhos de vinha 
única são de 7 toneladas por hectare (47,6 hl / ha) para Brunello e 8 toneladas por hectare (56,0 hl / ha) para Rosso, a partir da colheita de 2016. Como mencionado acima, 
os rendimentos mais baixos evitam o excesso e levam a frutos de melhor qualidade.
- a acidez total mínima diminui de 5,0 g / l para 4,5 g / l para Rosso. isso potencialmente permite que as uvas para Rosso permaneçam na videira um pouco mais e 
amadureçam um pouco mais (o Brunello continua a requerer 5,0 g / l).
- o extrato mínimo aumenta de 24 g / l para 26 g / l para o Brunello e de 22 g / l para 24 g / l para o Rosso. extrato refere-se aos sólidos dissolvidos no vinho, além do 
açúcar, como o tanino e as antocianinas. níveis mais altos de extrato estão associados a vinhos mais complexos e mais duradouros.

BRUNELLOS – PARTE II
POR MÁRcIO OLIVEIRA

ARTIGO
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- a última mudança significativa é a exclusão da restrição máxima de elevação de 600 metros (aproximadamente 2.000 pés). esta restrição às plantações de vinhas foi 
originalmente incluída porque as uvas em altitudes mais elevadas não amadureciam o suficiente para um vinho de alta qualidade. no entanto, com os efeitos do aquecimento 
global, um corte de elevação arbitrário não faz mais sentido, e muitas denominações agora estão removendo essas restrições de seus disciplinadores.
 estas alterações entram em vigor imediatamente, embora ainda estejam sujeitas a revisão e aprovação a nível da União.
O SABOR DA JUVENTUDE E OUTRAS NOTAS DE PROVA - os “jovens” Brunellos, ou aqueles que têm menos de uma década de guarda, têm um sabor marcadamente 
diferente dos vinhos das safras mais antigas. de um jovem Brunello, você pode esperar sabores de frutas maduras (mas sem excesso), acidez extrema e um acabamento 
afiado na boca que pode deixar você lambendo os lábios por conta da salivação! você poderá perceber flores sutis como violetas e “pot-pourri”, frutas como cerejas, 
morangos silvestres, amoras e notas de terra e café expresso.
 Com pelo menos 10 anos de envelhecimento, a acidez fresca dos sabores de frutas recua e revela notas mais doces juntamente com chocolate e frutas secas como 
avelãs. a acidez parecerá mais branda e o acabamento se torna menos acentuado e marcante em Brunellos mais velhos também. você vai saborear figos, cerejas, avelãs e 
as notas de couro e defumados. Tanto os jovens quanto os vinhos maduros estarão propensos a altos taninos, alta acidez e sabores de frutas que não recuam, mas apenas 
amaciam com o envelhecimento. Brunellos são vinhos que podem facilmente envelhecer por várias décadas ou mais.
DIcAS PARA SERVIR BRUNELLOS - Qualquer garrafa de Brunello di Montalcino deve ser aberta com antecedência para permitir que o vinho respire. antes de servir, a 
garrafa deve ser armazenada em local fresco e escuro, e mantida deitada. deve ser servido idealmente entre 16 a 18 graus Celsius, e se você está servindo uma safra 
mais madura que tenha dez anos ou mais, o vinho merece ser servido em um decanter. Muitos entusiastas deixam o vinho respirar durante a noite para garantir a aeração 
adequada e a melhor apreciação de seus sabores.
A HARMONIzAçãO DE cOMIDA E BRUNELLO - Brunello di Montalcino, sendo um vinho italiano, tem naturalmente um perfil gastronômico para a mesa de jantar. 
Combina melhor com pratos mais pesados, como carne vermelha, caça, cogumelos e trufas. Qualquer prato que consista em carne com cobertura de molho pesado também 
será bem combinado. para lhe dar alguma inspiração, considere harmonizar o seu Brunello com costeletas de cordeiro em molho com alecrim ou um jantar em que seja 
servido pato assado, ou até mesmo um cabrito, por exemplo.
 apesar da grandiosidade do vinho, o prestigio do Brunello é bem recente – por volta da década de 80. de acordo com os especialistas, o Brunello di Montalcino tem 
destaque por causa do terroir. a região tem clima ideal, quente, mas não absurdo, seco e ventilado e com uma boa inclinação do solo. 
 o Brunello também pode ser acompanhado por queijos marcantes, como o pecorino, o parmigiano Reggiano e o Grana padano.
 Creio entretanto que este belo tinto combina muito bem com carnes, inclusive com as de caça. a harmonização com risoto trufado com funghi, entretanto, destaca-se, 
especialmente se o queijo usado for potente, como um pecorino, e é considerada uma harmonização clássica para este grande vinho italiano. não deixe de prová-lo !
 
por conta de evoluir o aprofundamento no conhecimento de vinhos de Brunello iremos realizar na sala de degustação do vinotícias, em Belo Horizonte, uma sequência de 
provas com grandes rótulos importados pela Casa do vinho. para maiores informações, contate Márcio oliveira – Cel.: (31)98839-3341 ou molivierbh@gmail.com . 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

“PROJETOS PARALELOS DOS ENÓLOGOS 
ARGENTINOS” - JORGE LUckI

VALOR EcONôMIcO - 15/03/2019 

 por mais liberdade que o enólogo de uma vinícola tenha para propor novas 
abordagens nos vinhos sob sua responsabilidade, há sempre o compromisso de 
manter o estilo da casa e obedecer a política de mercado estabelecida pelos donos e 
diretores de outras áreas. assim, é bastante comum (e estimulante) profissionais de 
ponta desenvolverem sua criatividade em projetos pessoais, com produção limitada, 
em paralelo ao que fazem em suas atividades cotidianas.
 leia mais em: https://www.valor.com.br/cultura/6161251/jorge-lucki-
projetos-paralelos-dos-enologos-argentinos#

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.

SELEçãO DE ARTIGOS

“REGINA VANDERLINDE, UMA BRASILEIRA 
À FRENTE DA OIV” - SUzANA BARELLI

REVISTA MENU - 13/03/2019

 a catarinense Regina vanderlinde é a atual presidente da organização 
internacional da vinha e do vinho, órgão de referência no mundo dos brancos e dos 
tintos e mais conhecido pela sigla oiv. Formada em farmácia bioquímica e professora 
da Universidade de Caxias do sul, Regina foi eleita no ano passado, para um mandato 
de três anos. ela assumiu no lugar da norte-americana Monika Christmann, com 
a proposta de promover iniciativas que contribuam para um modelo de negócio 
internacional baseado na transparência e nas trocas comerciais.
 Fundada em 1924 e atualmente com 46 países-membros, a oiv define os 
padrões internacionais sobre uvas, vinhos e demais bebidas a base de uvas, e é 
responsável pelos dados econômicos e pelo comércio internacional do setor do vinho.
 Regina já participava do órgão desde 2001, em diferentes comissões. no Brasil, 
ela é respeitada pelo seu conhecimento técnico e, por 17 anos, trabalhou e chefiou o 
laboratório de Referência enológica do instituto Brasileiro do vinho...
 leia mais em: https://www.istoedinheiro.com.br/regina-vanderlinde-
uma-brasileira-a-frente-da-oiv/

“QUAL O MELHOR ROSÉ DO 
MUNDO?” - MARcELO cOPELLO

VINOTEcA - BAc0 MULTIMÍDIA - 13/03/2019 

 poucos vinhos no mundo têm seu consumo tão associado ao em torno quando 
os rosés da provence são aos balneários da Côte d´azur, no sul da França. lá o vinho 
rosé é estilo de vida, um vin de plaisir (vinho de prazer). não por acaso, a provence é 
especializada na produção de vinho rosé, que corresponde a 88% da produção total 
da região...
 leia mais em: http://www.marcelocopello.com/post/qual-o-melhor-
rose-do-mundo

Mais em www.marcelocopello.com  / contato@marcelocopello.com 
Facebook – vinhocommarcelocopello   instagram – 
marcelocopello  http://www.marcelocopello.com/blog

https://www.valor.com.br/cultura/6161251/jorge-lucki-projetos-paralelos-dos-enologos-argentinos%23
https://www.valor.com.br/cultura/6161251/jorge-lucki-projetos-paralelos-dos-enologos-argentinos%23
https://www.istoedinheiro.com.br/regina-vanderlinde-uma-brasileira-a-frente-da-oiv/
https://www.istoedinheiro.com.br/regina-vanderlinde-uma-brasileira-a-frente-da-oiv/
http://www.marcelocopello.com/post/qual-o-melhor-rose-do-mundo
http://www.marcelocopello.com/post/qual-o-melhor-rose-do-mundo
www.marcelocopello.com
mailto:contato%40marcelocopello.com?subject=
http://www.marcelocopello.com/blog
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VIAGENS

15 A 23.ABRIL.2019 - VIAGEM PELA cAPITAL DO 
VINHO FRANcÊS 

 Com o sucesso das viagens enogastronômicas para portugal organizadas 
nos últimos dois anos, para 2019, a sócia da Casa do vinho – Famiglia Martini, 
luiza Martini, e a idealizadora da Taste the World e consultora de viagens 
parceira da Ruy lage Turismo, Carolina vilela, ampliaram os destinos de 
viagens exclusivas para os amantes de vinhos e lançam, para embarque no 
mês de abril, o Tour Bordeaux 2019. Um roteiro de 9 dias durante a primavera 
na França, visitando as regiões de Médoc, sauternes e saint-Émilion, para 
conhecer de perto 5 vinícolas renomadas e degustar os melhores vinhos 
de Bordeaux. o programa da viagem, entre os dias 15 e 23 de abril, inclui 
hospedagem em hotéis 5 estrelas, transporte exclusivo, almoços e jantares 
em restaurante selecionados, além de passeios e visitadas guiadas. o roteiro 
é todo acompanhado por especialistas em vinhos, gastronomia e turismo em 
Bordeaux.
luiza Martini, da Casa do vinho - Famiglia Martini, é coautora de roteiro durante 
a primavera francesa com visitas a famosas vinícolas das regiões de Médoc, 
sauternes e saint-Émilion, hospedagem em hotéis de luxo e experiências 
enogastronômicas únicas
 o grupo se hospedará nos 5 estrelas le sources de Caudalie, Relais & 
Chateaux Hostellerie de plaisance (st. emilion) e Grand Hotel intercontinental 
(Bordeaux). o roteiro inclui, entre as atividades, visita sensorial à Cité du vin, 
almoço nos restaurantes la Grande Maison, do chef pierre Gagnaire (2 estrelas 
Michelin), Café Maritime, do chef david Jourdan, e no famoso Cordeillan Bages, 
do chef Julien lefebvre.
 planejado para atender um grupo de até 15 pessoas, o preço por pessoa 
para Tour Bordeaux 2019, sem passagem aérea e taxas, é a partir de € 4.590 
(quatro mil quinhentos e noventa euros). o valor inclui hospedagem em quarto 
duplo ou triplo, café da manhã, transporte privativo durante todo o roteiro, 
almoço e jantares em 4 locais já definidos e reservados, visitas a vinícolas, 
passeios e degustações descritas no guia oficial da viagem. 
 INFOS & RESERVAS: Carolina Vilela pelos telefones: (31) 3073-3676 
e 9 9292-7073.
Mais informações: Tour Bordeaux 2019 – Taste the World by Carolina Vilela 
- Ruy Lage Turismo - endereço: Rua paraíba, 636 - savassi - Belo Horizonte 
- MG – Brasil - Telefones: (31) 3073 3676 e (31) 99292 7073 – carolina@
ruylage.com.br

14 A 18.AGO.2019 - xx ENcONTRO DO FÓRUM 
ENOLÓGIcO VAMOS À MONTANHA 2019 - PENEDO 
(RJ)  

 o vaMos À MonTanHa (vaM) é um evento anual que reúne os 
participantes do Fórum enológico da academia do vinho (www.academiadovinho.
com.br ) e outros enófilos adeptos, desde o ano 2000. idealizado pelo saudoso 
confrade edilson Kruger, as três primeiras edições foram realizadas em ouro 
preto (MG), e posteriormente em itaipava, Tiradentes, Campos do Jordão, 
natal (vamos à praia - vap), pirenópolis-Go, Garibaldi-Rs.  os encontros 
sempre são realizados sem finalidade lucrativa, com busca de parceiros e 
apoiadores que objetivam diminuir os custos que são rateados entre todos 
os participantes, de maneira a favorecer a maior participação de enófilos 
interessados, participantes, ou não, do fórum enológico.
VALOR DA INScRIçãO: Hóspedes do Hotel pequena suécia – em construção. 
Hóspedes de outros hotéis da cidade – em construção (será cobrada pelo hotel 
taxa de uso por não hóspedes). • As inscrições serão abertas no final de Maio 
de 2019 
PROGRAMAçãO RESUMIDA: a programação do vaM em penedo incluirá um 
grande leque de atividades (almoços e jantares harmonizados e degustações). 
o participante pode selecionar dentre as opções as atividades de seu interesse. 
o programa básico inclui o evento de Boas vindas na 5ª feira no final da tarde, 
o jantar Tsv (“Traga seu vinho”) na 6ª feira e o Jantar de Gala (de Gala porque 
é importante e não porque é “Black Tie”). É óbvio que uma viagem à penedo, 
na serra da Mantiqueira, pode incluir mais do que o evento vaM 2019 (de 
6ª feira à domingo). aos que quiserem chegar antes do vaM, vamos ter uma 
programação adicional (o pré-vaM) que já vem se tornando uma tradição. vai 
ser um “esquenta” para o evento a seguir.
INFORMAçõES E cONTATO: Comissão organizadora: Ana Maria Gazzola 
/ Antonio Dantas/ Lígia Peçanha/ Olandina Pacheco. inscrição e 
informações, fazer contato pelo email: vamosamontanha@yahoo.com  ou 
pelo telefone (whatsapp): 55(21)99604-2930

mailto:carolina%40ruylage.com.br?subject=Viagem%20pela%20Capital%20do%20Vinho%20Franc%C3%AAs
mailto:carolina%40ruylage.com.br?subject=Viagem%20pela%20Capital%20do%20Vinho%20Franc%C3%AAs
mailto:vamosamontanha%40yahoo.com?subject=VAM%20-%20Penedo
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18 A 25 DE AGOSTO 2019. VAMOS AO SUL DE MINAS E NORTE DE SãO PAULO

 viagem de descobertas sobre o potencial da região na produção de excelentes vinhos, azeites, cafés, cachaças e queijos. 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. 

 Um Roteiro conhecendo os vinhos, azeites, queijos, café e cachaças da região. produtos de destaque, sendo premiados em concursos nacionais e 
internacionais. 

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

BRASIL É ELIMINADO DO cONcURSO DE MELHOR SOMMELIER DO MUNDO
 não foi desta vez que o Brasil passou para uma semifinal do concurso de Melhor sommelier do Mundo. em que pese o esforço, a capacidade e a dedicação de 
diego arrebola, nosso representante, o Brasil ainda não está preparado para forjar um campeão. Como nas olimpíadas o Brasil não tem estrutura para figurar no topo do 
ranking de medalhas. não é diferente na “sommellerie” brasileira. a indústria brasileira do vinho ainda não comprou esta briga, como explicou aqui no Conexão Francesa o 
presidente da aBs dânio Braga. são 19 os candidatos classificados dentre os 66 concorrentes. da américa do sul apenas o argentino Martin Bruno conseguiu se classificar.
 diego arrebola publicou no instagram que ele não desistiu e vai voltar em 2022. ele ressaltou a falta de estrutura e de preparação no Brasil comparada a dos demais 
candidatos. diego realmente é muito bom e se preparado corretamente certamente pode alçar voos mais altos. Mas não basta apenas ele, temos de melhorar o nível cultural 
e técnico dos nossos sommeliers. e isto é um processo que depende de produtores, importadores, sindicatos e associações. o setor do vinho no Brasil deveria investir e apoiar 
nossos profissionais. isto exige boa remuneração, melhor capacitação técnica e cultural. e da parte dos nossos sommeliers mais ambição, colocar sua meta individual mais 
alta, pensar grande... santé. leia mais em: http://jblog.com.br/conexaofrancesa/ (Fonte – Conexão Francesa – Rogério Rebouças – 13/03/2019).

O ALEMãO MARc ALMERT É O MELHOR SOMMELIER DO MUNDO EM 2019
 ninguém esperava, mas Marc almert impressionou o júri com a sua natural espontaneidade no último concurso de Melhor sommelier do Mundo 2019, que teve lugar 
em 15 de março em antuérpia.
 a bandeira alemã flutuava no palco do Centro elizabeth em antuérpia (Bélgica). imediatamente após os resultados serem anunciados, a delegação alemã explodiu 
de alegria e se juntou ao seu campeão Marc almert, que alcançou o santo Graal, o título de Melhor sommelier do mundo.
 Foi uma surpresa, batendo a candidata da dinamarca nika H. Jensen, que ficou em segundo lugar e o favorito Raimonds Tomsons, que ganhou em 2017 o concurso 
Melhor sommelier da europa e África. “vou beber muito champanhe”, garantiu Marc almert.
UMA FINAL cHEIA DE SURPRESAS - os três finalistas foram nomeados apenas alguns minutos antes do início da final, na sexta-feira, 15 de março de 2019. os eventos não 
eram conhecidos de antemão. Houve primeiro um serviço de mesa, e uma identificação às cegas de um alimento teste de afinação e vinho, uma degustação às cegas onde 
tiveram de reconhecer as variedades de vinhos provados, e, finalmente, uma nova identificação às cegas de dez espíritos. Cada candidato foi examinado por 25 minutos.
 depois de tirarem a sorte em relação a ordem de servirem, a dinamarquesa nina Hjgaard Jensen abriu a competição final. ela teve que enfrentar um problema 
técnico: uma colisão de taças feita pela equipe técnica. este incidente não a incomodou, e ela exibiu o sorriso que a caracteriza.
 Raimons Tomsons, da letônia, derrapou no primeiro teste. Teria que servir um chope belga da cervejaria de Koninck. até então, não houve problema. Mas ele também 
teve que servir um vinho sauternes que não estava na seleção de garrafas. o sommelier percebeu isso, ele propôs uma alternativa, um vinho de Klein Constantia, na África 
do sul. Mas sua sequência ficou devendo... leia mais em: https://www.larvf.com/l-allemand-marc-almert-est-le-meilleur-sommellier-du-monde-2019,4609890.
asp  (Fonte - Revue du vin de France – Thierry Kasprowicz – 16/03/2019).

DEVERÍAMOS PROIBIR O TRATAMENTO DA VINHA USANDO cOBRE?
 Usado desde o século XiX na famosa mistura de Bordeaux, o sulfato de cobre é encontrado em quantidade em alguns solos, especialmente no languedoc.
ingrediente principal da mistura chamada de Calda Bordalesa para lutar contra o mofo, o cobre é acusado de poluir o solo. Más notícias para a viticultura orgânica que a 
utiliza. o que é isso realmente?
 É um pouco como a história da cobra mordendo o próprio rabo. os tratamentos contra o míldio à base de cobre, largamente utilizado pelos produtores de vinho 
orgânico considerado natural, estão agora na mira das autoridades públicas europeias que os consideram ... demasiado poluentes. deve-se dizer que esse metal naturalmente 
presente no planeta, número 29 na famosa classificação dos elementos de Mendeleiev e trabalhado pelo homem há milênios, cultiva uma verdadeira ambigüidade.
 Fungicida temível, algicida (alga assassina) e bactericida, é também, em baixa dose, um oligoelemento essencial à vida! além disso, nos últimos meses, a tensão subiu 
um entalhe entre “pro” e “anti-cobre”. ou melhor, entre os produtores de vinho “convencionais” e suas contrapartes orgânicas ...
cOBRE: UMA DIMINUIçãO SIGNIFIcATIVA - e foi o suficiente para percorrer os becos do evento Millésime Bio, em Montpellier, em janeiro passado, para medir a tensão 
palpável nos viticultores. e por um bom motivo! desde 1 de fevereiro de 2019, o novo regulamento europeu impõe a todos os produtores de vinho, orgânicos e convencionais, 

VINHO E cULTURA

http://jblog.com.br/conexaofrancesa/
https://www.larvf.com/l-allemand-marc-almert-est-le-meilleur-sommellier-du-monde-2019%2C4609890.asp
https://www.larvf.com/l-allemand-marc-almert-est-le-meilleur-sommellier-du-monde-2019%2C4609890.asp
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uma diminuição significativa na utilização de cobre para o tratamento da vinha.
 enquanto seu uso foi permitido até 6 kg por hectare por ano, ao longo de cinco anos (ou seja, mais de 6 kg pode ser usado num ano, mas não mais de 30 kg / em 5 
anos). 
 agora está limitado a 4 kg / ha por ano .... leia mais em: https://www.larvf.com/faut-il-proscrire-les-traitements-de-la-vigne-a-base-de-cuivre,4608841.
asp (Fonte - Revue du vin de France – Jérôme BaudouinBaptiste Charbonnel  – 08/03/2019).

O VINHO DE TUTANcÂMON NO EGITO
 Muito da história da humanidade e do vinho foi descoberta após arqueólogos encontrarem a tumba intacta de Tutancâmon. se você está familiarizado com a história 
do egito antigo, certamente sabe que a descoberta, em 1922, da tumba de Tutancâmon, 11º faraó da Xviii dinastia do novo império, abriu diversas portas para os cientistas 
estudarem inúmeros aspectos da história egípcia, desvendando alguns mistérios e trazendo à tona detalhes da vida na época. Um desses detalhes foi a vitivinicultura dos 
primórdios da humanidade.
 em 4 de novembro de 1922, o arqueólogo britânico Howard Carter encontrou o túmulo desse jovem faraó, que assumiu o trono com 12 anos e reinou por apenas 
nove, morrendo precocemente – acredita-se, depois de muita pesquisa, que por malária. essa descoberta foi considerada uma das mais importantes, já que a tumba estava 
intacta – lembremos que ladrões saquearam os principais sítios arqueológicos egípcios durante séculos a fio para pegar os tesouros dos grandes reis, restando pouquíssimos 
lugares intocados. então, mesmo Tutancâmon sendo um rei “modesto”, o que foi encontrado em seu túmulo deu margem para pesquisas que responderam diversas 
perguntas sobre essa época da humanidade.
 algumas das primeiras coisas encontradas na tumba foram vasos e ânforas, que deram testemunho de como a viticultura já era organizada no egito. Hieróglifos 
revelam que terras denominadas “pomares de vinhas” eram cultivadas em Fayum (130 km ao sudeste do Cairo) e também no delta do nilo. interessante notar que o faraó 
possuía seu próprio vinhedo, cuja produção era usada nos ritos dos funerais, já que o vinho, além de estar à mesa, também estava no culto aos deuses, e servia apenas ao 
soberano e seus convivas.
cOMO NA BORGONHA - Um dos “single vineyards” egípcios chamava-se “seja louvado Hórus que está no limiar dos céus”
 se você acha que o fato de cada vinhedo possuir um nome é um coisa dos franceses da Borgonha – que herdaram isso dos romanos –, está enganado. essa prática 
vem de muito tempo antes. assim como os vinhedos borgonheses hoje, os melhores terroirs egípcios recebiam um nome específico... leia mais em: https://revistaadega.
uol.com.br/artigo/o-vinho-de-tutancamon_4683.html  (Fonte – Revista adeGa – arnaldo Grizzo – 16/03/2019).

O QUE SIGNIFIcA QUANDO DIzEM QUE DETERMINADO VINHO TEM MADEIRA?
 Como o uso do carvalho na vinificação evoluiu até os nossos dias. os apaixonados por vinhos conhecem a relevância do uso da madeira do carvalho – árvore do 
gênero Quercus (significa madeira fina em línguas celtas) que predomina na europa ocidental – durante o processo de vinificação. Quase todos têm noção de verdades 
factuais, ou seja, sabem mais o que, ou desde quando acontece, e menos os porquês das fases distintas que a utilização da madeira viveu ao longo da história da bebida. 
integrado como matéria-prima para servir a propósitos humanos de armazenamento de bebidas fermentadas, os antigos tonéis de madeira foram usados para que os celtas 
(os maiores detentores de conhecimento sobre o tema) guardassem suas cervejas.
 desde o século i d.C., eles passaram a ser usados com a mesma finalidade para os vinhos, sobretudo quando se fez inexorável o declínio da civilização romana, que 
valorizava as ânforas. as conveniências do uso da madeira, tais como leveza, resistência mecânica, facilidades de manipulação e empilhamento e, finalmente, a agilidade no 
transporte por via naval (por rios ou mares), impuseram-se definitivamente. Com o armazenamento em tonéis, as observações de pequenos desvios do gosto foram cada vez 
mais percebidos, sobretudo à medida em que iam se esvaziando os barris. naturalmente, não havia conhecimento suficiente para entender a essência da transformação, mas 
instintivamente chegaram à conclusão de que o contato com o ar era prejudicial – e a solução para diminuir essa “contaminação” veio no século Xvii com o engarrafamento. 
Todavia, o uso da madeira não poderia ser, até o século Xviii, prioritário senão como fonte energética ou para a construção naval, importante à época.
 o fim do século XX se caracterizou pelo uso extremo do carvalho no amadurecimento dos vinhos. a combustão da lenha (de qualquer gênero ou espécie) era o grande 
combustível da era pré-industrial. portanto, podemos inferir que a Revolução industrial no século XiX foi um fator que disponibilizou uma enorme quantidade madeira – que 
então poderia ser usada para outros fins, já que a concomitante descoberta de novas fontes de energia, como o gás natural e o petróleo, permitiram que o desmatamento 
fosse aplacado... leia mais em: https://revistaadega.uol.com.br/artigo/o-que-significa-quando-dizem-que-determinado-vinho-tem-madeira_10914.html 
(Fonte – Revista adeGa – andré logaldi – 15/03/2019).

https://www.larvf.com/faut-il-proscrire-les-traitements-de-la-vigne-a-base-de-cuivre%2C4608841.asp
https://www.larvf.com/faut-il-proscrire-les-traitements-de-la-vigne-a-base-de-cuivre%2C4608841.asp
https://revistaadega.uol.com.br/artigo/o-vinho-de-tutancamon_4683.html
https://revistaadega.uol.com.br/artigo/o-vinho-de-tutancamon_4683.html
https://revistaadega.uol.com.br/artigo/o-que-significa-quando-dizem-que-determinado-vinho-tem-madeira_10914.html
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