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3VINOTÍCIASVINHO DA SEMANA
POR MÁRCIO OLIVEIRA

 Alguns leitores do VINOTÍCIAS solicitaram que eu sugerisse um vinho por semana, anotando notas de degustação e onde comprar. 
Vamos sugerir mais vinhos para encher as taças. A lista de 2015 contemplou 260 rótulos diferentes e a de 2016 alcançou 156 vinhos. Em 2017 
degustamos 786 vinhos em degustações com Confrarias, e listamos mais de 180 rótulos sugeridos como vinhos da semana! No ano de 2018 
chegamos a mais de 1000 rótulos e sugerimos 252 vinhos da semana. Em 2019 provamos 1.120 vinhos diferentes nas diversas Confrarias que 
orientamos e sugerimos 142 rótulos como vinhos da semana. Em 2020 provamos menos vinhos por conta da pandemia (436 no total, já que 
parte das Confrarias que foram adiadas), e sugerimos 117 rótulos como vinhos da semana.
** A pedidos, introduzimos uma escala que relaciona o vinho e preço, segundo a escala:
• Até R$75 - $
• Entre R$75 e R$ 150 - $$
• Entre R$ 150 e R$ 250 - $$$
• Entre R$ 250 e R$ 500 - $$$$
• Entre R$ 500 e R$ 1.000 - $$$$$
• Acima de R$ - Estelar !
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MER SOLEIL RESERVE CHARDONNAY 2016 – SANTA LUCIA HIGHLANDS – CALIFÓRNIA – ESTADOS UNIDOS
 
 A família Wagner vem de uma longa linha de viticultores e vinicultores, com uma história em Napa Valley que remonta a 
1850. Ao longo dos anos, eles abraçaram uma forma e ética de trabalho prática e estão constantemente buscando fazer vinhos 
cada vez melhores. 
 Levando o nome do mar e do sol - as duas forças da natureza que moldam seu caráter exótico - este vinho é tão dramático 
quanto o lugar onde é obtido. Com neblina matinal, sol forte e rajadas de vento, o Santa Lucia Highlands (40 minutos ao sul de 
Monterey, Califórnia) tem uma longa estação de cultivo. As uvas permanecem mais tempo na vinha, conduzindo ao desenvolvimento 
de aromas intensos como o creme e amêndoas torradas, sabores ricos de fruta e limão / lima revigorantes. 
 O vinho é elaborado com a chancela de Caymus, um dos maiores nomes do vinho americano, com uvas colhidas na fresca 
região de Santa Lucia Highlands

Uvas: 100% Chardonnay

Notas de Degustação: Este rico Chardonnay é famoso por seu frescor de limão, suas notas de frutas tropicais maduras (como um 
abacaxi maduro) emolduradas por tons de torrada amanteigada e baunilha transmitidos por carvalho e sua acidez equilibrada e 
gostosa. Ideal para cauda de lagosta ou empadão de peru.

Estimativa de Guarda: estava num ótimo momento para ser bebido.

Notas de Harmonização: Perfeito para harmonizar com cauda de lagosta, camarões ou uma casquinha de siri.

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

Faixa de Preço – $$$$

Em BH: MISTRAL - Rua Cláudio Manoel, 723 - Savassi - BH. Tel.: (31) 3115-2100
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PARDUCCI ZINFANDEL 2015 – MENDOCINO COUNTY – CALIFÓRNIA – ESTADOS UNIDOS
 
 Mendocino é uma AVA (denominação de origem ou “American Viticultural Area”) da região da Califórnia famosa 
por originar alguns dos melhores “Best Buys” dos Estados Unidos. Dentre os grandes achados da Mendoncino Wine Co, 
Parducci é fonte segura de algumas das maiores ofertas de vinhos da Califórnia, com origem em vinhas cultivadas por meio 
da agricultura orgânica e sustentável.
 A Wine Enthusiast, frequentemente coloca os vinhos tintos e brancos de Parducci em sua restrita lista de “Best Buys. 
 A Zinfandel é reconhecida mundialmente como “a” uva da Califórnia, onde é largamente cultivada, seja para a 
elaboração de varietais ou blends. Teria chegado aos Estados Unidos ainda sem nome, em 1829, pelas mãos de George 
Gibbs. Na região de Boston, passou a ser chamada de zenfendel ou zinfindal. Já em 1949, com a “Corrida do Ouro”, a uva 
chegou à Califórnia, passando a ser cultivada em Napa e em Sonoma.
 Análises ampelográficas e de DNA, acabaram constatando e declarando que, a uva Primitivo e a uva Zinfandel são 
clones distintos de uma mesma variedade, a croata Crljenak Kastelanski

Uvas: 100% Zinfandel.

Notas de Degustação: cor rubi ainda de boa intensidade, apesar dos anos de guarda, este vinho sem passagem por 
carvalho é de certa forma potente e elegante ao mesmo tempo. O nariz mostra aromas florais e de cereja e os sabores 
refletem os aromas, juntamente com um palato definitivamente seco e corpo inteiro. Um Zinfandel gostoso e fácil de beber. 

Estimativa de Guarda: estava num ótimo momento para ser bebido, mas certamente aguentaria mais 2 anos.

Notas de Harmonização: Perfeito para harmonizar com carnes de porco grelhadas como uma costelinha defumada 
assada com molho barbecue, filet mignon, risotos de cogumelos, queijos leves a médio maduros. 

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

Faixa de Preço – $$$

Em BH: MISTRAL - Rua Cláudio Manoel, 723 - Savassi - BH. Tel.: (31) 3115-2100
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 A colina Hermitage, junto com a Côte Rôtie, é a joia do Vale do Norte do Rhône (Ródano em português). Erguendo-se orgulhosamente ao pé do rio, este terroir de 137 
hectares plantados com Syrah (tinta), Marsanne e Roussanne (brancas) é composto por centenas de terraços, pequenas parcelas fragmentadas apoiadas em uma diversidade 
de solos únicos no mundo. A vinha é concentrada nas mãos de seis comerciantes, uma cooperativa e 21 caves privadas.
 Relembremos alguns números importantes: 70% da vinha é de propriedade de M. Chapoutier (30,63 ha), Paul Jaboulet Aîné possui 21 ha, a Cave de Tain 19,57 ha, 
a Domaine Jean-Louis Chave possui 12,94 ha e a Maison Delas 8,30 ha.
 Com solos menos graníticos, mas mais ricos em argila e loess, a zona leste do monte é majoritariamente reservada aos brancos. Um excelente terroir para Marsannes. 
A localidade Les Rocoules produz brancos tenros e perfumados.
 A parte central do morro, voltada para o sul, é dividida em duas partes ao meio. No topo, Le Méal, com toques de calcário, sílica e seixos, dá origem a vinhos 
inebriantes com poder sedoso.
 Na parte inferior, Les Greffieux combina volume e elegância. A área granítica de Bessards (35 ha), considerada o maior terroir tinto, oferece Syrahs concentrados e 
apimentados com uma extraordinária capacidade de envelhecimento.
 As vinhas do alto da colina, junto à Capela, exprimem uma mineralidade ascética, com vinhos carnudos e frutados.
 No lado tinto, os vinhos Hermitage não têm o mesmo sucesso comercial que os da Côte-Rôties. A tendência é mesmo para os jovens Syrahs, com uma paleta aromática 
finamente varietal (pimenta, bacon, violeta…), enquanto os vinhos da Ermida são néctares inteiros, com um caráter forte. São revelados à mesa, com gastronomia clássica, 
com aves de caça por exemplo. Acima de tudo, podem ser guardados por 20 ou 30 anos. 

A LENDA DA COLINA DE HERMITAGE - Uma lendária colina e história foram construídas, ao longo 
dos séculos, criando a reputação mítica deste grand cru. No início, a colina acomoda uma ermida 
fundada em 1224 por Gaspard de Stérimberg. Este cavaleiro de Blanche de Castille, voltando da 
cruzada albigense - e cansado de matar cátaros, escolheu o topo desta colina de granito para se 
retirar do mundo. Um detalhe que pouca gente sabe é que a Ermida é dedicada a São Cristovão.
 A Cruzada albigense foi uma expedição militar convocada pela Igreja para combater o crescimento 
do catarismo, que foi a maior heresia em número de adeptos no sul da França durante o período 
medieval. Essa cruzada durou 20 anos (1209-1229) e resultou na submissão dos cátaros à autoridade 
da Igreja Católica.
 Por conta de uma visão dualista, os cátaros afirmavam que o mundo material era essencialmente ruim 
e pertencia a um deus mau chamado Satã e somente o mundo espiritual era sagrado e pertencente 
a Deus. Os cátaros também eram chamados de albigenses porque a cidade de Albi era um dos 
principais centros dessa heresia na França medieval. O catarismo teve grande aceitação entre as 
camadas populares da região que estavam descontentes com a corrupção da Igreja Católica. Houve 
também a conversão de parte da alta nobreza local.

 Os seguidores dessa heresia medieval condenavam o casamento e a procriação, negavam a existência da doutrina da Trindade (conceito que afirma que Deus, Cristo 
e o Espírito Santo são o mesmo ser, ou seja, Deus) e afirmavam que Cristo era um anjo enviado por Deus com a missão de salvar a humanidade. Além disso, acreditavam 
em reencarnação e questionavam o poder da Igreja Católica.
 Durante décadas, a Igreja tentou combater o catarismo por meios pacíficos, e decidiram partir para uma Cruzada em solo francês. A primeira fase da Cruzada foi 
marcada pela violência em que se destacam os eventos da destruição em Béziers e Carcassonne e as conquistas dos cruzados católicos sobre os albigenses. Entretanto, a 
insurreição continuou por bom tempo e o catarismo só desapareceu por completo da França no século XIV, durante o reinado de Filipe IV, o Belo (o Rei francês que acabou 
trazendo o Papado para Avignon).
 Henri Gaspard de Sterimberg que, no século XIII, depois de voltar das Cruzadas Albigenses decidiu viver como eremita nesta colina cedida por Blanche de Castill 
- Rainha da Espanha, restabeleceu uma vinha que, desde então, recebeu o nome de l’Hermitage. A vinha já existia na antiguidade, com os famosos vinhos de Vienne. O 

O VINHO DO ERMITÃO – O HERMITAGE
POR MÁRCIO OLIVEIRA
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excepcional “vinho de palha” homenageado por certos viticultores seria também o herdeiro direto dos métodos de vinificação galo-romanos ... Este é apenas o começo de 
seu sucesso: também se diz que durante o reinado de Luís XIV, o Hermitage era o vinho preferido dos czares da Rússia ...
 A lista de seus apreciadores era tão ilustre quanto incomparável: incluía, entre outros, Henrique IV, Luís XIII e especialmente Luís XIV, Nicolau II e Alexandre Dumas ... 
O Hermitage foi consagrado como AOC (Apellation d´Origine Controllee) em 1937.
OS VINHOS DE HERMITAGE - A vinha de Hermitage estende-se por 137 hectares por três municípios do Drôme: Tain-l’Hermitage, Crozes-Hermitage e Larnage, na 
margem esquerda do Rhône. O clima tem influência mediterrânea, apesar da região ser continental. Protegida do vento norte, a maioria das encostas está voltada para o 
sul e recebe boa insolação.
 Os solos são relativamente fáceis de entender em Hermitage. Como todos os maiores sítios do norte do Rhône, há o granito. Esta é uma regra simples: quanto mais 
a oeste você vai na colina - isto é, em direção ao rio - mais granito existe. A leste, você encontra mais depósitos glaciais do que em um terroir mais alpino.
 É claro que há razão por trás da simplicidade. O rio Rhône forma um vale gigante   separando as duas grandes cadeias montanhosas da França. A poente encontra-
se o Maciço Central, onde existe granito. A Leste estão os Alpes. Portanto, em sua maior parte, os grandes terroirs do Rhône Norte são constituídos pelas bordas leste do 
Maciço Central.
 Você pode estar pensando que o Hermitage - com seu irmão mais novo, Crozes Hermitage - não está realmente no lado leste do rio? Isso é verdade. Agora!

 Mas, há muito tempo, o Rhône na verdade corria para o leste da colina de Hermitage. Como os rios às vezes fazem, ele mudou 
de curso e começou a fluir para oeste da colina. Uma anomalia nasceu e para simplificar, você pode pensar no Rhône Norte como 
sendo influenciado principalmente pelo granito do canto leste do Maciço Central, mas com influência dos Alpes em suas margens 
mais a Leste em Hermitage e Crozes-Hermitage.
 Os Hermitages tintos (68% da produção anual atual), feitos com Syrah, podem receber acréscimo de 15% de Roussanne e 
Marsanne. A sua cor é um vermelho rubi profundo e persistente. À medida que envelhece, este vinho poderoso, carnudo e vigoroso 
adquire uma maciez surpreendente e uma grande acessibilidade ao paladar. Dotados de grande capacidade de envelhecimento 
(cerca de 30 anos), as melhores safras ganham finesse e harmonia com o tempo e desenvolvem notas requintadas de violeta, 
especiarias e groselha preta.
 Os Hermitages La Chapelle de Jaboulet de safras como 1961, 1978 e 1990 são considerados alguns dos maiores vinhos tintos 
já feitos. Deve-se destacar que na década de 1990, a vinícola entrou em declínio e muitos dos vinhos apresentaram desempenho 
inferior. Talvez tenha sido por causa de disputas familiares, a morte do então patriarca Gerard Jaboulet e o excesso de produção. Em 
2006, a família Frey (que possui o Chateau La Lagune em Bordeaux e é um dos principais acionistas da Billecart-Salmon) comprou 
a vinícola de Jaboulet e tem restaurado sua qualidade, introduzindo uma vinificação mais precisa e reduzindo significativamente os 
rendimentos. O vinho de Jaboulet está agora no meio de uma série de safras notáveis - 2015 a 2018 - que podem se tornar tão 

lendárias quanto as grandes safras da sua história.
 Embora a produção de vinho seja semelhante, o La Chapelle de Jaboulet definitivamente tem um toque um pouco mais moderno do que o Hermitage da Maison 
Chave. Talvez seja simplesmente por ser um vinho mais frutado e exuberante. Os taninos são muito sofisticados, embora o carvalho apareça um pouco mais nos vinhos 
(embora, como em Chave, eles tenham uma rotação de barril de cinco anos que resulta em apenas 20% de carvalho novo por safra). Estes são ótimos vinhos que talvez 
precisem de um pouco mais de tempo na adega antes de prová-los.
 A Chapoutier é outra empresa antiga, um pouco mais velha que a Jaboulet (que tem mais de 200 anos de fundação), com raízes numa importante vinícola de 
Bordeaux - a Calvet, e que desempenhou um papel significativo no desenvolvimento comercial do Rhône Norte. Eles são uma empresa gigante, produzindo cerca de sete 
milhões de garrafas por ano. Uma pequena fração dessas garrafas são Hermitage e podem ser muito boas.
 Chapoutier é como um pólo oposto do Domaine Chave. Eles geralmente não misturam suas propriedades no Hermitage, e em vez disso concentram sua produção de 
tinto Hermitage em quatro vinhos designados por vinhedo único. Eles cultivam biodinamicamente e buscam rendimentos extremamente baixos com uvas superconcentradas. 
São 100% desengaçados e envelhecidos 40-50% em carvalho novo. Os vinhos são muito potentes, e pode-se dizer que são modernos. Destes três “Grandes Nomes”, 
considero o Chapoutier o menos acessível na sua juventude, e eles precisam ser envelhecidos por um bom tempo.
 A região, entretanto, tem outros nomes Importantes: Ferraton - Outro importante negociante ligado à Chapoutier e que segue uma abordagem muito semelhante 
- agricultura biodinâmica, vinhos de vinha única - mas com uma tendência mais para a tradição. Bernard Faurie - Um pequeno produtor trabalhando em um estilo muito 
tradicional. Seus vinhos são difíceis de encontrar fora da França. Marc Sorrel - Outro pequeno produtor que se inclina tradicionalista. Seus vinhos também são difíceis de 
encontrar, e são importados para o Brasil pela Premium Wines (com lojas em BH e São Paulo).
 Os Hermitages brancos (32% da produção anual), feitos a partir das castas Marsanne e Roussanne, apresentam uma cor amarelo dourado, e desenvolvem aromas 



8VINOTÍCIAS

cremosos e melosos de avelã, pêssego e damasco, e ainda fragrâncias florais de narciso e tília. São vinhos sem paralelo no mundo do vinho e expressam ao longo do tempo 
uma dualidade incrível: redução e oxidação. Dois fenômenos químicos opostos. Esses velhos brancos incomodam com seu nariz de praliné, de amendoim torrado e sua boca 
tânica de grão de mel.
 Marsanne e Roussanne são as únicas duas uvas permitidas no Hermitage branco. É a uva Marsanne que domina num Hermitage branco. Quanto mais Marsanne, 
melhor o vinho envelhece, dizem os enólogos. E o vinho fica ainda melhor quando é feito a partir de vinhas velhas com rendimentos naturalmente baixos, cerca de 25-30 hl 
/ ha. Além disso, o solo de granito, loess e giz ou argila calcária contribui para a textura rica, sedosa, quase exótica e oleosa de Marsanne. Em comparação, a uva Rousanne 
adiciona acidez e é mais aromática do que a Marsanne. A Rousanne tem notas florais, herbáceas, de pêssego, pera, e de nozes. 
 A Marsanne tem uma janela bastante pequena para a colheita devido ao delicado equilíbrio entre acidez e maturação. A Marsanne tem que ser colhida na altura certa, 
com níveis óptimos de maturação, de forma a manter o máximo de acidez possível para dar equilíbrio e frescura ao vinho. Glicerol parece ser a palavra-chave para este 
Hermitage branco. O glicerol enfatiza a viscosidade e o corpo do vinho, os aspectos oleosos, a sensação na boca deste vinho naturalmente rico. Permite o envelhecimento 
do vinho, mesmo com a sua acidez moderada. A maioria dos vinhos é deixada em suas borras finas por 6 a 18 meses, dependendo do estilo dos produtores.
 Os vinhos brancos do Hermitage estão, na minha opinião, entre os maiores vinhos brancos feitos ao sul da Borgonha e a leste de Bordeaux. Eles são realmente únicos 
e mais especiais do que os vinhos tintos, especialmente considerando quantas regiões produzem vinhos tintos magníficos e dignos de guarda, e quão poucos podem dizer o 
mesmo sobre seus brancos. 
 Quanto à guarda, geralmente você quer esperar cerca de 10 anos antes de beber um Hermitage, embora ocasionalmente você encontre safras - 2011 vem à mente 
- que parecem muito boas em uma idade mais jovem. Obviamente, mantenha suas garrafas em uma adega com temperatura controlada.
HARMONIZAÇÕES - Em suma, para o Hermitage tinto a combinação ideal é carne vermelha, especialmente filet 
e outros pratos de carne. Seja se for grelhado ou cozido em fogo aberto. Pense até numa costela de boi com um 
vinho mais fino...
 Carne de porco também é boa opção, especialmente se for grelhada. As salsichas de alho Toulouse são 
divinas. Na verdade, o alho geralmente faz a syrah cantar, assim como as ervas aromáticas, como tomilho, orégano 
e alecrim (pense em comida provençal e do sul da França em geral). Porém, tenha cuidado com a pimenta-do-
reino. Só porque há notas apimentadas em syrah não significa que você deve combiná-lo com comida apimentada. 
Algo como um bife com molho de pimenta pode anular as notas de pimenta e especiaria do vinho.
 Azeitonas pretas vão bem com syrah se você quiser adicioná-las a um prato. E por que não cordeiro? 
Pessoalmente, acho que há combinações melhores. Cordeiro é melhor com um belo Cabernet (Bordeaux), 
Tempranillo (especialmente Rioja) e tintos italianos com um Brunello di Montalcino, mas isso é só uma opinião 
pessoal.
 Combinações com pratos vegetarianos, prefira pratos saudáveis à base de feijão ou lentilha e vegetais de 
sabor intenso, como berinjelas e cogumelos. 
 Os brancos de Hermitage combinam deliciosamente com comida! Prove um vinho branco Hermitage com 
um risoto de trufas. A razão pela qual os brancos Hermitage estão se saindo tão deliciosamente com a comida pode 
ser explicada como resultado da qualidade única da uva Marsanne: ela cria uma nota amarga no paladar. Na sua 
estrutura existe um elemento amargo que torna o branco Hermitage ideal para a harmonização vinho-comida.
 Assim como a doçura (açúcar) e o frescor (acidez) nos dão uma noção clara do que é doce e fresco, o amargo está destinado a nos dar uma qualidade de sabor 
igualmente distinta. O amargo é um dos sabores gastronômicos mais sutis se feito de forma correta e em equilíbrio com os elementos restantes de um vinho.
 Além disto, outra característica especial do Hermitage branco é que ele não tem medo de alho. O alho não é um ingrediente fácil de combinar com vinhos brancos. 
Mas, o Hermitage branco é um vinho versátil. Ele combina muito bem com a rica cozinha francesa clássica. A sensação de maciez oleosa, tão dominante no paladar, e as 
notas florais, leves de anis, erva-doce e amêndoa - típicas de Rhône Marsanne e Rousanne - criam uma combinação perfeita entre uma cozinha que usa manteiga, alho e 
se tiver sorte, trufa. 
 Poucos rótulos no mundo do vinho tem o poder de nos levar a pensar em isolamento, em buscar a paz! Se este for seu caso, está mais que na hora de provar um 
Hermitage..................... Saúde!!! Aproveite para comentar se gostou ou não!!! (baseado em artigos disponíveis na internet e minhas considerações)
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 OS ARTIGOS A SEGUIR SÃO REPRODUÇÕES DAS MATÉRIAS E ARQUIVOS VEICULADOS NOS PRINCIPAIS JORNAIS BRASILEIROS, QUE TRATAM DO TEMA, SENDO 
CITADOS SEM NENHUM VALOR DE JUÍZO, CORREÇÕES, INSERÇÕES OU CENSURA, PROCURANDO DIVULGAR A CULTURA DO VINHO ENTRE AS PESSOAS QUE RECEBEM O 
VINOTÍCIAS

SELEÇÃO DE ARTIGOS

“A VEZ DOS DESTILADOS DE 
VINHO” -  JORGE LUCKI

VALOR ECONÔMICO - 25/06/2021

 Nada melhor que um brandy para limpar a boca e jogar conversa fora depois 
das refeições.
 Não tenho nada contra quem gosta de whisky, mas ele tem sua hora, que não 
é perto e muito menos durante as refeições. Além de não combinar com nenhum 
prato, não é gustativamente recomendável como aperitivo. Whisky, vodca e outros 
destilados são contraindicados antes de se iniciar uma refeição devido ao elevado 
grau alcoólico que. os caracteriza anestesiar as papilas e prejudicar o paladar. Nesse 
aspecto, espumantes em geral, além da conotação de celebrar e bem receber, limpam 
e preparam as papilas gustativas para o que vem pela frente. 
 Tudo muda de figura no término do repasto, quando é hora de apagar as 
sensações deixadas pelo último prato e ficarem voltada mesa jogando conversa fora. 
Vale, sem dúvida, um bom vinho do Porto, mas limpar a boca de verdade é função 
dos destilados e, dentre eles, nada supera os produzidos à base de vinho, chamados 
de brandy, designação internacional que engloba, por exemplo, o cognac, a mais 
famosa bebida do gênero e cuja denominação é exclusiva da região francesa de 
mesmo nome, situada no centro oeste do país, logo ao norte de Bordeaux. 
 Sobre essa questão de marca registrada, é curioso notar que champagne, 
talvez a mais conhecida e rigidamente controlada – em meados dos anos 90, o 
estilista Yves St. Laurent teve que retirar do mercado e mudar a marca de um perfume 
que havia lançado com esse nome- tem como única exceção justamente a região de 
Cognac, onde as duas melhores zonas delimitadas são Grande Champagne e Petite 
Champagne, registradas em 1860 e sacramentadas por decreto em 1938. Assim, por 
mais confusão que possa acarretar, cognac ostentando no rótulo Grande Champagne, 
Petite Champagne, ou Fine Champagne (quando as uvas provêm das duas sub-
regiões) não são destilados produzidos a partir daqueles famosos espumantes. Além 
de essa prática denotar um tremendo desperdício, ela não aportaria qualidade... 
Leia a reportagem completa em: https://valor.globo.com/eu-e/coluna/jorge-
lucki-nada-melhor-que-um-brandy-para-jogar-conversa-fora-apos-as-
refeicoes.ghtml

“SEMANA DO MALBEC E DO VINHO 
ARGENTINO” -   MARCELO COPELLO

BLOG - 23/06/2021

 CaA Semana do Malbec e do Vinho Argentino é uma promoção do Consulado 
da Argentina do Rio de Janeiro, vai acontecer entre os dias 28/6 à 2/7, sempre às 
19h on-line. Marcelo Copello será o mestre de cerimônias, cada dia terá um tema e 
convidados, entre jornalistas especializados e bodegueiros argentinos. A transmissão 
será no YouTube, no canal “Vinho com Marcelo Copello”. O público acompanha ao 
vivo com perguntas e pode depois assistir as gravações que ficam no canal.
PROGRAMAÇÃO: 
28/06 – segunda-feira 19h – YouTube “Vinho com Marcelo Copello”
LIVE 1: A história da Malbec e a região de Lujan de Cuyo
Participantes: Joaquin Hidalgo, jornalista argentino I Euclides Penedo Borges – 
bodega Penedo Borges I Sergio Casé - enólogo chefe bodegas Trapiche
29/06 – terça-feira 19h - YouTube “Vinho com Marcelo Copello”
LIVE 2: O vale de Uco, 1a parte
Participantes: Pedro Mello e Sousa – colunista Jornal O Globo I Alejandro Vigil – 
enólogo Bodega El Enemigo I Andrés Vignoni – enólogo bodega Cobos
30/06 – quarta-feira 19h - YouTube “Vinho com Marcelo Copello”
LIVE 3: O vale de Uco, 2a parte
Participantes: Ricardo Castilho - editor da revista Prazeres da Mesa I Sebastian 
Zuccardi – proprietário bodega Zuccardi I Edy del Popolo – viticultor Susana Balbo 
Wines
01/07 – quinta-feira 19h - YouTube “Vinho com Marcelo Copello”
LIVE 4: Salta
Participantes: Thiago Mendes - sócio da Enocultura I Thibaut Delmotte - Gerente de 
Enología bodega Colomé I Arnaldo  Etchart – bodega Yacochuya
02/07 – sexta-feira 19h - YouTube “Vinho com Marcelo Copello”
LIVE 5: Patagônia
Participantes: Beto Duarte - jornalista de vinhos I Roberto Schroeder - Família 
Schroeder (Saurus) I Guillo BArzi - Humberto Canale
Participe mandando suas perguntas no Youtube “Vinho com Marcelo Copello”
LINK: youtube.com/user/MarceloCopello... Leia a reportagem completa em: 
http://www.marcelocopello.com/post/semana-do-malbec-e-do-vinho-
argentino
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“ZODÍACO DOS VINHOS: LEÃO” - MIRIAM AGUIAR
MONITOR MERCANTIL – 25/06/2021

 
  Estamos falando de vinhos tintos, encorpados, com aromas e cores fortes e uma acidez que sustente a sua vibração. Chegou a vez do signo Leão. Os leoninos são 
muito orgulhosos de seu signo, talvez os mais orgulhosos. E assim como são do signo, são de si mesmos. Começo o meu texto anunciando que tenho uma tarefa árdua pela 
frente: não desapontar os leoninos com vinhos que não estejam à altura de sua majestade!
 O signo de Leão tem como elemento natural o Fogo e é regido por ninguém menos do que o Sol, o centro do nosso sistema planetário; fonte de luz, energia e calor 
para a humanidade.
 O seu animal emblemático é chamado de “Rei da Selva”, aquele que é, ao mesmo tempo, guardião e autoridade, por integrar em si mesmo força, postura, ira e 
generosidade. Na mitologia grega, a figura mais identificada com o Leão é Héracles (Hércules para a mitologia romana), que teve como um dos desafios impostos por Zeus 
vencer o Leão de Nemeia, um leão indestrutível, fruto de uma traição extraconjugal do Deus com uma mortal. Após longas lutas, o leão é vencido e Hércules transforma a 
pele do animal em uma túnica, que também o torna indestrutível.
 O signo de Leão, pela combinação de Fogo e Sol, dota o seu regido de muita energia, força e altivez. A autoestima é a chave para as suas conquistas. Ele se impõe, 
gosta de estar no centro, liderando e fazendo com que tudo funcione bem, movido pelo seu magnetismo e autoconfiança. Mas a outra marca do signo é a generosidade e 
proteção àqueles que ama, desde que se sinta como “o escolhido”, “o melhor”. Não devolver ao leonino essa crença de estar no centro das atenções pode provocar uma 
ira irracional e é o problema para os que estão a seu redor.
 Na travessia entre um signo e outro, temos o inseguro canceriano, se sentindo sufocado pelos núcleos protetores que criou para si mesmo. Resolve, então, enfrentar 
seus fantasmas para ter mais autonomia – abre o peito, levanta a cabeça, respira fundo e segue viagem!
 Vamos aos vinhos. Um vinho leonino precisa de calor suficiente para aquecer os demais; deve ser o mais adorado de sua região, com visibilidade que extrapole 
suas fronteiras; deve chamar atenção com sua cor e aromas; deve manter, contudo, a elegância majestosa de um leão. Estamos falando de vinhos tintos, encorpados, com 
aromas e cores fortes e uma acidez que sustente a sua vibração. E que sejam celebridades do seu habitat.
 O vinho leonino do primeiro decanato é da Malbec, hoje uma cepa famosa internacionalmente, resultante da combinação com o clima quente e árido da região de 
Mendoza, Argentina, mas com origem no sudoeste da França. As influências cancerianas inibiram a visibilidade da Malbec nos cortes de Bordeaux ou no outrora Vin Noir 
de Cahors, onde era protagonista, mas fazia um vinho mais tânico e duro. Em solo argentino, ela desabrochou: colorida, solar, potente, com aromas de frutas vermelhas 
doces, baunilha, chocolate e acidez mediana: um leão mais dócil, não menos arrebatador.
 A leonina clássica é a Syrah. Na parte mais nobre de sua terra de origem, Vale do Rhône Norte, ela é a única cepa tinta autorizada para a produção de vinhos potentes 
e elegantes, com aromas de frutos negros, pimenta do reino, azeitona, que envelhecem majestosamente, sofisticando suas especiarias, envoltas em notas de couro. É a 
própria majestade de peito erguido nas colinas de Hermitage. No Rhône Sul e no mundo inteiro é vinificada solo ou participa do corte GSM, como cepa que equilibra os 
vinhos, com seus aromas, acidez e taninos finos. No Novo Mundo, a cepa também virou a estrela dos tintos australianos, mais solar e encorpada e, como boa leonina que 
é, reivindicou um nome próprio: Shiraz.
 Para o terceiro decanato, outra cepa real: a mais notória dos vinhos portugueses – Touriga Nacional. Apesar da tradição portuguesa de trabalhar com vinhos de corte, 
é também vinificada como varietal... Leia a reportagem completa em: https://monitormercantil.com.br/zodiaco-dos-vinhos-leao/
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“PICADINHO RIMA COM VINHO?” - MARCEL MIWA
PRAZERES DA MESA – 24/02/2021

 
  Picadinho, ou picadinho de carne – para quem prefere a receita com nome e sobrenome –, ganhou popularidade nas mesas do eixo Rio-São Paulo e, além de seu 
fácil preparo e resultado reconfortante, mostra vocação para ter como escolta vinho tinto 
 Embora a receita de picadinho tenha origem humilde, uma vez que na era medieval as carnes menos “nobres” eram destinadas aos servos, que as picavam em pedaços 
pequenos para conseguir maior rendimento e maciez, a versão que vemos hoje pode ser dos mais nobres cortes bovinos, como o filé-mignon. E é provável, portanto, que 
a receita tenha chegado aqui, à Terra de Santa Cruz, por mãos portuguesas que ostentam prato homônimo na Ilha da Madeira (ponto de parada antes das naus cruzarem 
o Atlântico).
 Além disso, sua difusão ocorreu na década de 1950, no cenário boêmio de São Paulo e Rio de Janeiro (não convém entrar aqui nos meandros dessa disputa), 
compreensível pelo rápido preparo, o calor e a sustança, sem esquecer o principal, seu sabor. Os pequenos pedaços de carne, selados na chapa, ganham superfície 
caramelizada muito maior que no formato tradicional de steak, liberando para o caldo todos os sabores gerados – hoje, a bem conhecida reação de Maillard. Um dos 
troféus do picadinho é dividir com o tradicional virado à paulista a opção de prato feito (PF) nas segundas-feiras, com a responsabilidade de trazer algum conforto ao início 
da semana dos trabalhadores.
 Já que hoje conseguimos dedicar um tempo extra para cozinhar em casa, o picadinho tem vantagem extra de utilizar apenas uma panela. E por que não incrementar 
a receita com uma taça de vinho? Claro que a primeira opção está no grupo dos tintos, uma vez que a receita leva um pouco de vinho tinto (ao menos, nesta versão) e 
alguns ingredientes que lhe dão complexidade, como o salsão, o bacon e o molho inglês. Sabores complexos de um lado, melhor atacar com simplicidade do outro. Essa 
foi a chave para os melhores resultados. Vinhos teoricamente simples, mas com boa intensidade e estrutura sobressaíram. Nessa prova colocamos diversos estilos de tintos 
para comprovar que, embora tintos e carne vermelha formem par certeiro, alguns mostram desenvoltura maior; confira.
Falernia Reserva Syrah 2015 - Elqui, Chile | R$ 81,75 – Premium - 91 pontos
 A vinícola foi uma das primeiras a explorar a região de Elqui, extremo norte do Chile, próximo ao Deserto de Atacama. Na taça, frutas vermelhas maduras (morango, 
cereja e framboesa), com bala de leite, pimenta vermelha, cravo e canela. Na boca, os anos de garrafa fizeram bem e o vinho mostra ótima integração e fluidez. Os 14% 
de álcool não se notam; há boa estrutura com taninos finos e bem amalgamados, além de ótima combinação ácido-salgada, que deixa o vinho vibrante. Final com tabaco 
e frutas vermelhas cristalizadas. A combinação: ⭐⭐⭐⭐⭐ O grande equilíbrio do vinho é uma vantagem por apresentar a mesma intensidade do picadinho. Houve 
conexão exemplar, sem arestas nem sobras. A fruta contida funciona como complemento para o molho da carne e os taninos e a acidez levantam a expressão da dupla.
Château La Mondette 2016 - Castillon – Bordeaux, França | R$ 104,61 – Adega Alentejana - 90 pontos. A expressão clássica de Bordeaux, contida na intensidade 
dos aromas, mas com boa complexidade de notas. Frutas negras e vermelhas maduras (82% Merlot e 18% Cabernet Sauvignon), cedro e especiarias (canela e páprica). Na 
boca, segue o estilo clássico, com taninos firmes e com certa austeridade, ótima acidez, álcool bem casado e final bastante especiado, com couro e terra. A combinação: 
⭐⭐⭐⭐⭐ O rótulo funciona como molho para vinho, o que significa que possuem a mesma intensidade. Os taninos que, sozinhos, podem parecer duros, com o prato 
se tornam aveludados e equiparam as estruturas dos dois lados. Vale o mesmo com as especiarias que passam a fazer parte de um todo e temperam a combinação, que é 
ótima, ambos foram valorizados.
Clos des Fous pour Ma Gueule Pinot Noir 2015 - Itata, Chile | R$ 97 – World Wine - 90 pontos - O enólogo François Massoc conhece como poucos a arte de vinificar 
a Pinot Noir e, mesmo neste vinho teoricamente simples, a expressão é interessante. Frutas negras frescas, flores, ervas frescas, mentol e toque terroso. O ataque é fluido 
e delicado, como se espera da casta, com fruta ainda mais fresca na boca e toque de especiarias. No final, nota-se leve calor e taninos finos, com vigor um pouco acima 
do conjunto. É recomendada uma passagem pelo decanter. A combinação: ⭐⭐⭐⭐ A acidez do vinho fica em primeiro plano e facilita a combinação, pois dá leveza à 
combinação. Apesar de as frutas perderem um pouco de sua intensidade, abre-se um lado cítrico na boca e os taninos são bem domados pela carne, arredondando essa 
aresta do vinho. Apenas o toque alcoólico no final o separou da excelência... Leia a reportagem completa em: https://www.prazeresdamesa.com.br/reportagens/
picadinho-rima-com-vinho/
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“VINHO PARA OS RICOS E/OU FAMOSOS”  - JANCIS ROBINSON
JR – 26/06/2021

 
 O trabalho inicial do consultor de vinhos Douglas Blyde para seu primeiro grande cliente, sete anos atrás, envolveu voar em um jato particular de Farnborough para 
Perugia com Liz Hurley. ‘Isso deu o tom para o resto da semana’, ele me disse recentemente durante um almoço leve na Vinoteca, King’s Cross.
 O cliente é Evgeny, agora Barão, Lebedev, o proprietário da mídia nascido em Moscou e educado na Inglaterra, cujas casas incluem a Stud House do início do século 
18 em Hampton Court Park fora de Londres e duas grandes propriedades vizinhas em Umbria. Blyde estava presente em uma festa muito comentada na Úmbria, com a 
presença de Boris Johnson. Seu comentário? _ Tony Blair é um bom convidado, não bombástico.
 Blyde compartilha um ano de nascimento com Lebedev, a safra nada promissora de 1980, e ainda parece um estudante sério. Quando ele tinha 14 anos, seu interesse 
por mixologia era tamanho que ele construiu um bar completo com geladeira e prateleiras em seu quarto em Cambridgeshire. Ainda está lá. Posteriormente, ele trabalhou 
em um vinhedo local, Majestic e Vinopolis, o destino turístico do vinho de curta duração perto de London Bridge, o tempo todo acumulando conhecimento sobre o vinho. 
Claro, para ser um conselheiro ou consultor de vinhos, você não precisa necessariamente de um conhecimento infinito sobre vinhos, você só precisa de bons contatos e um 
pouco mais de conhecimento do que seus clientes em potencial.
 Mas Vincent Gasnier, outro consultor de vinhos baseado no Reino Unido para gente conhecida, principalmente jogadores de futebol, tem não apenas a prova de seu 
conhecimento no MS após seu nome, mas as vantagens adicionais de um forte sotaque francês e um sorriso pronto. Ele foi criado no Vale do Loire e teve sua grande chance 
trabalhando para o falecido Gerard Basset no primeiro Hotel du Vin em Winchester.
................... Os clientes particulares são a diversão. ‘Quando nos conhecemos no mês passado, ele tinha acabado de retornar de uma festa estendida de estrelas (vinhos 
e participantes) em Mônaco. (O bloqueio não parece afetar os bilionários, seus convidados ou sua equipe.)
 De acordo com Gasnier, “o problema com clientes privados é que eles recebem conselhos errados e confiam nas pessoas erradas. Então, eles estocam as safras 
erradas. Ou esqueça o vinho. Ou beba as safras erradas primeiro. 
 Ele gosta de encontrar para seus clientes um vinho que eles não encontram em outro lugar, o que facilita sua marcação de cerca de 30%. Ele vê o Wine-Searcher.
com como “um pouco de um inimigo, e é por isso que nunca menciono isso a ninguém”. Mas ele fornece um serviço abrangente, tendo o vinho entregue, organizando-o 
nas adegas de seus clientes e garantindo que os registros computadorizados da adega estejam atualizados. “Eles me enviam seus menus e posso combiná-los com o que 
eles têm em sua adega. Tudo isso os faz parecer que estão em um pedestal. 
 Tive a impressão de que os clientes de Gasnier tendem a ir para os grandes nomes, enquanto Blyde vê como sua missão conduzir seus clientes, que incluem o 
conde e a condessa de Weymouth e várias estrelas das finanças, a novos pastos. ‘Mesmo com Lebedev’, diz ele, ‘estou orgulhoso de tê-lo levado de St-Julien [uma escolha 
de Bordeaux tinto particularmente sólido] para uma situação em que ele ficou encantado por estarmos servindo vinho inglês Coty Kit’s e vários Chenins sul-africanos e 
Chardonnays canadenses. ”Ao nos despedirmos, ele apertou os olhos para ver uma mensagem de Lebedev pedindo um pouco de Glenelly, Lady May, um Cape Red feito 
pelo ex-proprietário do Ch Pichon Lalande em Bordeaux.
 Os clientes de Blyde não estão interessados em comprar vinho en primeur que não será entregue por alguns anos, aparentemente. “Eles querem vinhos que possam 
colocar imediatamente em suas adegas com temperatura imaculadamente controlada para que possam ver o que têm.” Ele tem dedos em muitas tortas, incluindo uma 
grande variedade de bebidas espirituosas e cafés especiais, e seus serviços podem incluir encontrar floristas e pianistas para entretenimento importante... Leia a reportagem 
completa em: https://www.jancisrobinson.com/articles/wine-rich-andor-famous
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“PASTIS, UM APERITIVO PERFEITO PARA OS DIAS PREGUIÇOSOS DO VERÃO”  - ERIC ASIMOV
THE NEW YORK TIMES – 24/06/2021

 
 Não é mais do que uma mistura de água e destilado, mas para uma tarde relaxada, isso não pode ser batido. Quando a água se mistura com os óleos no pastis, o 
líquido torna-se leitoso, um processo chamado louche. 
 Pastis é o nome de uma bebida destilada com sabor de anis e de uma bebida fácil e satisfatória que não requer mais do que adicionar água fria ao licor. Para mim, 
é um aperitivo de verão ideal. É revigorante, transportador e vem com show.
 O simples processo de preparação da bebida é entretenimento em si. Adicione a água ao espírito pálido da cor de camomila e voilà! O líquido no copo rapidamente 
se torna leitoso e perolado.
 Essa transformação divertida tem até um nome: a louche. Refere-se à emulsão que ocorre quando a água se mistura com os óleos no pastis, além de sugerir a 
percepção histórica do absinto, a relação mais histórica do pastis, como sórdida e de má reputação.
 Qualquer que seja a imagem do absinto hoje em dia, um pastis dificilmente é sórdido. Em vez disso, é relaxado e tranquilo, induzindo o tipo de langor que se poderia 
sentir bem ao sol quente, perto do mar.
 Beber um pastis no verão não enfraquece exatamente a vontade ou diminui a energia. Simplesmente dá a sabedoria para compreender que o repouso, e não o 
esforço desnecessário, é o curso de ação preferido.
 Reduzir a atividade certamente seria prudente nos verões quentes no sul da França, onde o pastis está mais em casa. Apenas o pensamento de pastis traz à mente 
tardes preguiçosas do lado de fora de um café sombreado em Marselha, observando os velhos jogando petanca em um parque.
 Adequado a uma bebida que recompensa o lazer, o pastis não exige quase nenhum esforço para ser feito. Em uma era de coquetéis que rivalizam com a física 
quântica em termos de complexidade, um pastis requer dois ingredientes: o destilado e a água fria. O gelo é opcional, embora os puristas pastis desdenhem dele. Gosto de 
adicionar um único cubo depois de adicionar água ao destilado, pois isso mantém as coisas frias enquanto dilui lentamente a bebida.
 A diluição não é uma coisa ruim. O destilado é forte, 45% de álcool ou mais. Um pouco vai longe, e a linha entre apenas o suficiente e demais pode ser acidentalmente 
cruzada.
 O serviço em um café ou bar também é simples. Tradicionalmente, o destilado é derramado em um copo, e quase qualquer copo serve. Já vi cafés franceses usarem 
copos, copos collins e vários óculos retrô de marca... Leia a reportagem completa em: https://www.nytimes.com/2021/06/24/dining/drinks/pastis.html
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“COMO PEDIR VINHO EM UM RESTAURANTE: DICAS DE HARMONIZAÇÃO, 
ESTRATÉGIAS DE SOMMELIER”  - LETTIE TEAGUE

THE WALL STREET JOURNAL – 17/06/2021
 
 Na segunda parte de seu curso intensivo para enófilos iniciantes, nossa colunista de vinhos apresenta os fundamentos da escolha de vinhos que complementam sua 
refeição e garantindo que você receba a garrafa que deseja para a mesa.
 “EU REALMENTE NÃO Gosto de falar com pessoas que não conheço”, disse Julian Pecht, 22, um recém-formado na faculdade que aceitei como aluno em meu 
curso intensivo sobre vinho. Eu havia informado Julian que nossa próxima aula exigiria uma conversa com um sommelier em um restaurante, e não fiquei surpreso com sua 
expressão de apreensão. Os sommeliers podem intimidar até bebedores de vinho experientes.
 Nossa primeira lição cobriu uvas-chave e terminologia de degustação; este se concentraria em combinar vinho e comida e pedir vinho em um restaurante. Primeiro, 
nos encontramos em minha casa para um exercício preparatório. Eu preparei pequenos pratos de sal, xarope de bordo, queijo fatiado e maçãs verdes ao lado de dois vinhos: 
o muito seco 2020 Craggy Range Marlborough Sauvignon Blanc da Nova Zelândia e o ligeiramente doce 2019 Dr. Loosen Erdener Treppchen Kabinett Mosel Riesling da 
Alemanha.
 Os comerciantes de vinho ingleses têm um ditado: “Compre com maçã, venda com queijo”. O ácido málico acentuado da maçã verde revelará quaisquer falhas no 
vinho, enquanto o ácido láctico macio do queijo suavizará as arestas e tornará o vinho mais atraente. Provando a maçã e o queijo com cada um dos vinhos, Julian achou 
os efeitos dessas combinações sutis. Em sua opinião, o queijo simplesmente tornava os vinhos “melhores”.
 O sal teve um efeito mais profundo com o Sauvignon. “Realmente suaviza a acidez”, observou Julian. E ele achava que o sal fazia o Riesling “parecer menos 
floral”. A calda, por sua vez, tornou a acidez do Sauvignon estridente e achatou a fruta do Riesling. “Eles têm gosto de vinhos diferentes toda vez que você tem algo 
mais com eles”, observou Julian.... Leia a reportagem completa em: https://www.wsj.com/articles/how-to-order-wine-in-a-restaurant-pairing-tips-sommelier-
strategies-11624477325
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DATAS DO ROTEIRO SERÃO DETERMININADAS ASSIM QUE AS CONDIÇÕES EPIDEMIOLÓGICAS 
MELHORAREM - VAMOS AO ... VALE DO SÃO FRANCISCO

 Atualmente a vitivinicultura no Vale do São Francisco conta com cerca de 400 hectares de vinhedos, que produzem aproximadamente de 4 milhões de 
litros de vinhos finos tranquilos e espumantes por ano. 
 O vinho do Vale do São Francisco representa 15% da produção nacional. O clima semiárido, com temperatura média anual de 26ºC e índice pluviométrico 
de 550m concentrado nos meses de janeiro a abril, permite a produção de uvas durante o ano todo, sendo possível colher entre duas e três safras anualmente. 
Nesta produção, 70% dos rótulos são espumantes, 29% são vinhos tintos e 1% são de vinhos brancos. 
 Roteiro Final e Valores em construção. 
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ENOGASTRO SICÍLIA E MALTA - VIAGEM E EXPERIÊNCIA CULTURAL E ENOGASTRONÔMICA - SAÍDA 
GARANTIDA - 20.SET A 05.OUT.2021

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

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

individualidade. Tanto a Girgentina (para produção de vinho branco) quanto a Gellewza (uma variedade de casca tinta para tintos e rosés) são cultivares de 
uvas costeiras resistentes à filoxera. As videiras têm idade indeterminada, provavelmente com cerca de 50 anos, e ainda são frequentemente cultivadas a seco 
e cultivadas no método tradicional de vaso.
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NOTÍCIAS ENOGASTRONOMICAS E DICAS

SHOWROOM DE VINHOS ARGENTINOS EM BH
 Por meio do Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina (MRECIC) e Wines of Argentina (WofA) chegam 
ao país uma centena de rótulos inéditos de mais de 20 adegas argentinas.
 Supermercadistas, distribuidores, importadores e empresários do ramo de restaurantes poderão participar de um Showroom sem precedentes em diferentes 
pontos estratégicos do Brasil como Belo Horizonte, Santa Catarina e Bahia. 
 No caso da capital mineira, o Consulado Geral da República Argentina em Belo Horizonte fará um showroom com 85 rótulos de 19 vinícolas argentinas 
que funcionará entre os dias 6 e 29 de julho em suas instalações.
 Os convidados poderão participar de degustações exclusivas a cargo de um sommelier que fará um tour pelos vinhos argentinos elaborados especialmente 
para cada paladar. Por sua vez, os participantes poderão manter reuniões virtuais com as vinícolas argentinas. A partir desta iniciativa promovida pelo MRECIC 
em conjunto com WofA amplas oportunidades de negócios para as adegas no Estado de Minas Gerais surgirão, permitindo descobrir rótulos, todavia não 
comercializados na região. Minas Gerais, o Estado com a segunda maior população e um campo fértil para continuar consolidando a presença do vinho 
argentino.
 Os interessados em participar deverão direcionar um e-mail para: comercial_cbelo@mrecic.gov.ar  I Tel: (31) 3047-5490.

O GRANIZO ATINGIU AS VINHAS DE TOURAINE
 - 300 hectares danificados, destruídos, somam-se aos 500 hectares impactados em Vouvray (Indre-et-Loire) no início de junho. O episódio do tornado e 
do granizo que afetou os vinhos do Vale do Loire. 
 O sábado, 19 de junho, impactou 300 hectares de videiras, de acordo com Lionel Gosseaume, presidente da interprofissão InterLoire. No epicentro do 
fenômeno meteorológico “de rara violência”, estão as aldeias de Mareuil-sur-Cher, Pouillé, Oisly e Choussy em Loir-et-Cher. Neste setor na denominação 
Touraine, 50 hectares foram “completamente destruídos”.
 Ainda de acordo com Gosseaume, agricultor em Oisly, cerca de cem hectares foram gravemente afetados ao longo do vale de Cher e 150 outros menos 
gravemente afetados. Estes 300 hectares danificados, mesmo destruídos, somam-se aos 500 hectares impactados em Vouvray (Indre-et-Loire) no início de 
junho. Uma tempestade de granizo dominou os terrenos já severamente afetados pela geada.
 Mais a oeste, Saint-Nicolas-de-Bourgueil (Indre-et-Loire) está se recuperando gradualmente. Lá, o granizo foi menor, mas o vento fixou 70 hectares de 
videiras e derrubou a torre sineira.
 As vinícolas já foram pesquisadas e o impacto na colheita deve ser menor segundo a InterLoire. Por outro lado, os danos nas caves ainda precisam ser 
avaliados. Alguns viram seus telhados voar...Leia mais em: https://www.larvf.com/la-grele-a-frappe-les-vignobles-de-touraine,4758473.asp (Fonte – 
Revue du Vin de France – Redação - 25/06/2021).

GÉRARD DEPARDIEU: “QUANDO ESTOU ENTEDIADO, EU BEBO”
 O ator francês disse ao Daily Mirror que chega a beber até 14 garrafas de vinho por dia, sem nunca se embriagar. O consumo de álcool de Gérard 
Depardieu às vezes começa antes das 10h, mas ele diz que “nunca fica totalmente bêbado”. Champanhe, vinho, licores e bebidas espirituosas são consumidos 
durante o dia.
 “Começa com champanhe ou vinho tinto, antes das 10h. Depois, mais champanhe. Depois, pastis, provavelmente meia garrafa. Depois o almoço é 
acompanhado por duas garrafas de vinho. À tarde, champanhe, cerveja e novamente pastis, por volta das 17h00 para terminar a garrafa. Depois, vodka e / 
ou whisky “.
 “Tudo o que você precisa é de um cochilo de 10 minutos e voilá. Um gole de vinho rosé e me sinto como uma margarida”, continua Gérard Depardieu.

VINHO E CULTURA
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MÉDICOS PREOCUPADOS - “Tenho que ter cuidado, depois da cirurgia cardíaca e por causa do colesterol e seus derivados, mas de qualquer forma, não vou 
morrer, ainda tenho energia.”
 O ator admitiu que seus médicos estão preocupados com a bebida. “Gosto da euforia que isso cria. E não posso beber como uma pessoa normal, posso 
tomar 12, 13, 14 garrafas por dia, porque quando estou entediada, bebo.”
 O ator explica que o que ele adora na embriaguez, “é quando você é famoso e animado. Mas quando você fica bêbado 10, 15, 20, 30 vezes, começa a 
perder o controle. Há melhor do que estar bêbado na vida”, concluiu Gérard Depardieu.
UMA ESTRANHA CONFISSÃO - Estranhamente, ele também confidenciou durante esta entrevista que matou dois leões durante uma viagem à África.
 “Imagine dirigir e quebrar. Você sai do carro e no caminho encontra esses animais. Então, você atira para assustá-los, mas eles não se movem. Foi 
legítima defesa. Eu não estava. Não fui na África caçar. “ ele explicou ao Daily Mirror... Leia mais em: https://www.larvf.com/,vin-gerard-depardieu-
consommation-alcool-champagne-pastis-vodka-whisky-vins,4425609.asp (Fonte – Revue du Vin de France – Elsa Layen).
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