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3VINOTÍCIASAGENDA:
DEGUSTAÇÕES E EVENTOS

ABS-RIO FLAMENGO
CURSO BÁSICO DE INICIAÇÃO AO 
MUNDO DO VINHO

19/02/2018- 19:30

O Curso Básico contempla conceitos 
gerais sobre a história do vinho e 
a sua prática (serviço). É aberto a 
profissionais e amadores, e aborda, 
entre outros, os seguintes tópicos: 
zonas produtoras mundiais de 
vinho, breve história da viticultura 
brasileira, técnicas vitícolas, principais 
variedades de uvas. A colheita, 
a elaboração do vinho, como se 
produz o champagne. Elementos 
constituintes do vinho. O vinho e a 
saúde. Noções práticas do serviço 
de vinhos. Adegas, carta de vinhos, 
temperaturas de serviços, tipos de 
copos. Leitura de rótulos nacionais 
e estrangeiros. O vinho na cozinha, 
combinação entre vinhos e comidas. 
aula - Noções de harmonização entre 
vinhos e comidas. 

Valor Individual: R$830,00 
(R$805,00 + R$25,00 Taxa de 
Inscrição). Matérial didático e vinhos 
consumidos estão incluídos no custo.
Inscrição: (21)2285-0497 | abs@
abs-rio.com.br

RIO DE JANEIRO SÃO PAULO

ABS-RIO FLAMENGO
A PROVENCE E SUA PALETTE DE 
VINHOS

22/02/2018- 19:30

A paisagem provençal é única. A costa 
banhada pelo Mar Mediterrâneo, 
o relevo variado, composto por 
montanhas e maciços, com dois tipos 
de solo: calcário e cristalino. Além 
disso, esta região apresenta clima 
perfeito para as vinhas. É ensolarado, 
seco e quente, com várias correntes 
de vento amenizando o clima. 
Mas para além de toda a beleza 
da paisagem (ou mesmo junto a 
ela), temos a “palette” de vinhos 
elaborados na região. O clima ideal 
origina a produção de vinhos com 
uvas nativas das áreas mediterrâneas 
da França. Tintos potentes à base 
de Mourvèdre, brancos leves e 
aromáticos elaborados com uvas como 
Vermentino, Clairette e Grenache 
Blanc (entre outras), e os rosés. Ah, 
os rosés! Um caso à parte. Vinhos 
refrescantes, frutados, aromáticos, 
que refletem o “terroir” único do sul 
da França e que “vão” perfeitamente 
bem com a gastronomia da região. 
Nesta degustação, organizada e 
conduzida por Ligia Pessanha, vamos 
provar estes vinhos de diferentes 
cores e estilos. 

Valor Individual: R$216,00 (sócio) 
e R$280,00 (convidado)
Inscrição: (21)2285-0497 | abs@
abs-rio.com.br

ABS-SÃO PAULO
PINOT NOIR PELO MUNDO 

20/02/2018- 20:00

Uva que produz grandes vinhos em 
diversas regiões, a Pinot Noir será 
tema de uma degustação guiada 
na Sbav-SP. O evento acontecerá no 
dia 20 de fevereiro comandado por 
José Eduardo Barboza, sommelier 
da importadora Winebrands. Entre 
os rótulos degustados, exemplares 
da França, Alemanha, EUA, Chile e 
Nova Zelândia. Um bom painel para 
entender melhor suas similaridades e 
diferenças. 

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

DEGUSTAÇÃO PREM1UM WINES – 
VINHOS DA NOVA ZELÂNDIA

07/03/2018 - 20:00

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

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

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

THE MANOR HOUSE NEDERBURG SHIRAZ 2013 – PAARL – AFRICA DO SUL
 
 A Nederburg é a vinícola mais condecorada da África do Sul, tendo recebido mais prêmios internacionais e nacionais do que 
qualquer outra vinícola sul africana. É exportada para os mais importantes mercados do Reino Unido, Europa, América do Norte e 
América Latina, onde construiu uma reputação de vinhos de estilo clássico com ricos sabores frutados. 
Seu crescente sucesso como uma marca global de estilo de vida é o resultado de uma estrutura que inclui permanente pesquisa 
e a implementação de técnicas pioneiras de viticultura, uvas de altíssima qualidade, um grande investimento em instalações para 
elaboração de vinho e uma rede internacional de distribuição e marketing. 
 “Manor House” era historicamente a residência principal do senhor da propriedade. O centro administrativo no sistema feudal 
europeu, e dentro de seu grande salão eram realizados os tribunais senhoriais, refeições comuns e banquetes fantásticos. 
A região de Paarl está localizada na província de Western Cape, ficando a 60 km da Cidade do Cabo, na África do Sul, sendo 
hoje uma área produtora dos melhores vinhos daquele país, exportados para o mundo todo. O nome Paarl é derivado de pérola, 
sendo a designação da Montanha Pérola, uma rocha de granito que se sobrepõe à paisagem, tornando-se brilhante à luz do sol, 
principalmente em dias de chuva.

Notas de Degustação: Cor rubi de boa intensidade. Aromas de frutas escuras (cerejas e ameixas), toques de chocolate, leves 
tostados e especiarias doces (canela) bem integradas ao vinho. No paladar mostra fruta madura, taninos macios e mais elegância 
que potência, equilíbrio, corpo médio, convidando ao segundo gole. Matura entre 8 e 12 meses em barricas de carvalho francês e 
americano. Os vinhedos do Manor House tem rendimento 6000-7000 kg/ha.

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

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

Temperatura de Serviço: 16 a 18ºC.

Onde comprar: Em BH – CASA FLORA – Show-Room na Rua Laranjal, n.º 293 - Carmo Sion – Tel.: (31) 3317-2942.

VINHO DA SEMANA
POR MÁRCIO OLIVEIRA
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 De certa forma, damos tanta importância na citação de quanto tempo um vinho passa em carvalho, se é 
barrica de carvalho francês ou americano, se é barrica de primeiro uso ou não, que muitos amantes de vinho 
não acreditam em qualidade de vinhos sem passagem por madeira.
 Há indicações de que o vinho antigo não passava por madeira. No norte da França foi descoberta uma 
“panela” de barro com datação de 8000 anos aC. A análise dos resíduos confirmou a presença de vinho tinto 
com vestígios de ácido tartárico seco, taninos e pigmentos vermelhos da casca resultantes da fermentação da 
uva. Por outro lado, datado de 6.000 aC, foi descoberto um pote de terracota de argila georgiana, em forma 
de ovo, untado com cera de abelha e enterrado na terra. Foi usado para produzir vinhos brancos em grandes 
quantidades na região da Georgia, e deu origem ao que chamados modernamente de “vinhos laranjas”, com 
complexos aromas de frutas secas, com pouco açúcar residual e com uma tonalidade dourada distinta.
 Na evolução da história do vinho, os romanos introduziram a ânfora, um vaso de barro com conteúdo de 
38 a 57 litros, onde costumavam fermentar e envelhecer o vinho. A ânfora equipada com duas grandes alças 
laterais permitiu transportar o vinho nos porões de navios por toda a Europa e Oriente Médio, transformando 

o Mediterrâneo num verdadeiro mar de vinhos.
 Nos séculos XIX e XX, o vinho foi quase exclusivamente fermentado e envelhecido em barris feitos de carvalho, acácia e outras madeiras, que conferem 
estrutura, sabores de canela, baunilha e chocolate a bebida, e pequena quantidade de oxigênio para suavizar o vinho durante a maturação em barricas. 
Ao longo dos anos, a experiência em vinificar indicou o carvalho como melhor opção para amaciar os taninos e fazer a fermentação malolática, uma vez que 
as outras madeiras adicionavam sabores indesejáveis durante a maturação do vinho.
 Desde os primeiros séculos que seguiram a época romana, até a aparição de garrafas de vidro no final do século XVIII, a maioria do vinho foi enviado 
para tabernas, pousadas e restaurantes, em pequenos barris de carvalho que podiam ser facilmente movimentados e reciclados.
 Os tanques de concreto chegaram há cerca de cem anos atrás e mudaram significativamente a indústria do vinho. A superfície deste tanque adicionou 
certa mineralidade, um caráter calcário e riqueza para o vinho, permitindo uma melhor extração de taninos no final da fermentação e são muito comuns em 
Bordeaux. Entretanto, a superfície do concreto era frágil, porosa e esses tanques foram logo sendo recobertos com resina epóxi. Estes novos revestimentos 
melhoraram a manutenção do tanque e a qualidade do vinho, mas a espessura do concreto dificultou a manutenção de uma temperatura baixa e constante 
para a fermentação do vinho branco.
 Muitos produtores passaram a considerar os tanques de concreto ideais para os vinhos tintos e os tanques inoxidáveis para vinhos brancos. Há cerca 
de cinquenta anos, os tanques de aço inoxidável assumiram o papel fundamental no mundo da vinificação. Eles são fáceis de limpar, de serem movidos e 
instalados, permitem um excelente controle da temperatura e são praticamente livres de manutenção. 
 Mais recente ainda, é o uso dos “ovos de concreto” nos processos de vinificação. A presença do concreto poroso agrega micro quantidades de oxigênio 
durante a fermentação e o movimento de convecção natural das leveduras lentamente agitadas no ovo devido à sua forma geométrica, durante a autólise, cria 
vinhos de produção limitada, com caráter mais rico e mais equilibrados.
 Vemos portanto que a evolução da história do vinho nos leva a novas formas e materiais, e que a bebida de Baco segue seu caminho, com madeira ou 
não! Entretanto, uma verdade é necessária de ser dita: Nenhum vinho sem qualidade resiste a duas safras. A qualidade pode ser obtida com ou sem uso de 
madeira! Abra a cabeça e sua taça a novas opções de vinificação e maturação! Saúde!

A EVOLUÇÃO DOS RECIPIENTES DE VINIFICAÇÃO
POR MÁRCIO OLIVEIRA

ARTIGO
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 OS ARTIGOS A SEGUIR SÃO REPRODUÇÕES DAS MATÉRIAS E ARQUIVOS VEICULADOS NOS PRINCIPAIS JORNAIS BRASILEIROS, QUE TRATAM DO TEMA, SENDO 
CITADOS SEM NENHUM VALOR DE JUÍZO, CORREÇÕES, INSERÇÕES OU CENSURA, PROCURANDO DIVULGAR A CULTURA DO VINHO ENTRE AS PESSOAS QUE RECEBEM O 
VINOTÍCIAS

“A BORGONHA EM GRANDE ESTILO”- POR JORGE LUCKI
VALOR ECONÔMICO - 16/02/2018

 Escreveu o artigo “ A BORGONHA EM GRANDE ESTILO ” - Cientes das agruras que os vinhos passam desde que saem da porta da vinícola até chegar ao 
destino final, produtores zelosos costumam exigir que as garrafas sejam transportadas em condições apropriadas, o que pressupõe permanecer em ambiente 
climatizado em todo o percurso. Não são raros os casos de expedições serem canceladas em função de o veículo incumbido de retirar as caixas não ser 
refrigerado (mesmo em entregas curtas), bem como não são programados embarques durante os meses mais quentes do ano. São pequenos detalhes que 
oneram o preço final, em particular no Brasil, onde as (descabidas) taxas de importação incidem, em cascata, sobre todos os custos envolvidos na operação 
até as garrafas serem liberadas pela alfândega. É o preço (alto) que se paga para que um vinho produzido com tanto zelo chegue às mãos do consumidor na 
melhor condição possível.
Isso não significa que o vinho chega exatamente igual ao que era na origem. É bastante comum produtores europeus comentarem que suas garrafas se mostram 
diferentes, aparentemente mais evoluídas, ao prová-las no Brasil. Já foi aventado que uma das razões para tanto seria a passagem pela linha do equador, o 
que, por si só, não tem comprovação científica. É bem mais plausível considerar o suave balanço do mar durante os quinze dias que dura em média a travessia 
do Atlântico por navio como a causa maior das possíveis alterações. Menos traumático (para o vinho, não para o bolso do consumidor) é importar por via aérea. 
Ainda assim é aconselhável deixar as garrafas recém-chegadas descansando por um ou dois meses para que os componentes da bebida se recomponham do 
agito e entrem novamente em equilíbrio. A recomendação serve para aquelas trazidas “debaixo do braço”, despachadas com a bagagem.
Nem sempre isso é possível. Foi, a rigor, o que ocorreu no evento de apresentação da Juss Millesimes, tema da coluna da semana passada, em que os vinhos 
servidos foram trazidos pelos próprios produtores, vindos da França no dia anterior.
Embora se tratasse de rótulos de primeira grandeza na hierarquia da Borgonha e, gustativamente, expressassem tal (merecido) grau, no geral deixavam a 
sensação de estarem algo “nervosos”, terminologia empregada para vinhos em que as peças não estão perfeitamente “encaixadas”, o que, no caso, era mera 
questão de repouso. Uma ponta de acidez aqui, um tanino mais solto ali, nada que comprometesse o brilho de cada um dos sete rótulos provados, apresentados 
na ocasião por seus respectivos produtores (que vieram pela primeira vez ao Brasil). São garrafas não mais disponíveis no mercado (nem na Juss Millesimes), 
demonstrando que os “domaines” estão comprometidos com o projeto da importadora de Jussiê Vieira.
Chamados um a um por Lisa Perrotti-Brown, editora-chefe da publicação “The Wine Advocate”, de Robert Parker (tema das próximas colunas), para falar do 
vinho escolhido para escoltar cada prato do jantar, a série foi aberta com Isabelle Raveneau, filha de Bernard Raveneau, que com o irmão Jean-Marie produz os 
mais disputados vinhos de Chablis (Dauvissat, o único “domaine” da região que lhe faz frente, produz, em média, 80 mil garrafas por ano, 30 mil a mais que 
Raveneau). Seu 1er Cru Montée de Tonnerre 2007, em garrafa magnum, estava divino, com o frescor característico da safra evidenciando a pureza mineral que 
o distingue. 
Na sequência, Thierry Pillot, quarta geração de um “domaine” de ponta em Chassagne-Montrachet (é, aliás, a AOC mais homogênea em termos de vinícolas 
de nível elevado), mostrou um de seus rótulos preferidos, o 1er Cru La Romanée 2014, vinhedo mais alto, situado na encosta, com vinhas plantadas em 1929. 
Nessa colheita mais favorável a brancos que a tintos na Borgonha, o vinho, mesmo jovem e se ressentindo um pouco da viagem, mostrou bela maturação, com 
volume e energia. Para encerrar em alto estilo o tópico dos brancos, o terceiro prato foi acompanhado por dois Grands Crus, lado a lado, ambos da (bastante) 
boa safra 2012, o mineral e mais delicado Criots-Bâtard-Montrachet, do Domaine Fontaine-Gagnard, e o amplo e elegantemente profundo Bienvenues-Bâtard-
Montrachet, do Domaine Ramonet.
A ala dos tintos teve início, também, com dois rótulos: o suntuoso, embora algo desconjuntado com a viagem (talvez o vinho que mais sentiu a mudança), 
Romanée-Saint-Vivant 2012, do Domaine Hudelot-Noellat, vinícola de prestígio que ganhou novo fôlego com a entrada, em 2008, de um jovem talentoso, 

SELEÇÃO DE ARTIGOS
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Charles de Caneyt (ele mesmo veio apresentar o vinho), convocado pelo avô, Alain Hudelot, para substituí-lo; e o Vosne-Romanée 1er Cru Malconsorts 2006, 
do Domaine Dujac, com seu estilo elegante e sedutor, característico de seu mentor, Jacques Seysses, na época passando o bastão para os filhos Jeremy e Alec 
(foi quem representou a família). Finalizando a série, Eric Rousseau, que comanda um dos “domaines” da Borgonha mais badalados da atualidade, trouxe uma 
de suas preciosidades e referência histórica da região, o Chambertin Clos de Bèze, colheita 2011. Numa safra relativamente mais aberta que a seguinte, este 
Clos de Bèze demonstra toda a finesse da casa, com taninos finos e um toque de madeira mais presente, devido, com certeza, à viagem. 
No dia seguinte, durante um almoço mais informal, foram apresentados vinhos dos dez produtores que vieram ao Brasil - os sete citados, todos da Borgonha, 
mais Vacheron, do Loire, Elian da Ros, do Sudoeste da França, e Olivier Riviére, da Rioja - e que estão no primeiro contêiner já desembaraçado. Nesta primeira 
leva vieram ainda vinhos de outros 11 produtores, formando o portfólio inicial da Juss Millesimes (www.juss-millesimes.com.br ), com comercialização prevista 
a partir do dia 1º. 
 Leia mais em: http://www.valor.com.br/cultura/5324945/borgonha-em-grande-estilo# . * 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

““DIZEM QUE OS NOVOS VINHOS ESTÃO A AMEAÇAR A TIPICIDADE. 
COISAS DE VELHOS”- POR PEDRO GARCIAS 

FUGAS - 17/02/2018

 A tipicidade é necessariamente uma virtude no vinho?, pergunta  Jancis Robinson na sua última crónica no Financial Times. A crítica e escritora de vinhos inglesa 
não nos dá a resposta, preferindo antes justificar a interrogação com as mudanças que o mundo do vinho está a viver, em particular com a erupção dos chamados vinhos 
selvagens, os ditos “naturais” ou similares. Vinhos de baixa intervenção enológica com cada vez mais seguidores no mundo e que nos começam a obrigar a questionar o 
conceito de denominação de origem e os critérios de avaliação das câmaras oficiais de provadores.
 No vinho, como em muitas outras áreas da nossa vida, nunca se experimentou tanto como agora. É um fascinante mundo novo que se está abrir, até porque é um tipo 
de experimentalismo que não resulta da evolução tecnológica. Pelo contrário, é uma resposta ao excesso de tecnologia no vinho. Depois da era Parker, estamos a viver uma 
espécie de contra-revolução, um back to basics com algo de romantismo e nostalgia, de provocação e irreverência e também de engajamento ambiental e de oportunidade 
de negócio.
 O lado bom deste fenómeno é poder fazer diferente com menos, respeitando mais as castas e o lugar. Mais: com este movimento, está-se a recuperar tradições 
antigas, vinhas perdidas, regiões sem nome e castas em vias de extinção. O lado mau, se o tem, está nos próprios produtores, muitos dos quais, ao procurarem fugir ao 
unanimismo e ao politicamente correcto, se deixaram contagiar por uma certa arrogância intelectual, adoptando uma visão maniqueísta do vinho que os leva a querer impor 
o seu gosto, desprezando o dos outros. É, mais uma vez, a confirmação da metáfora da Quinta dos Animais, de George Orwell.
 Mas o que é realmente importante destacar neste movimento alternativo é a sua dimensão (já se percebeu que não estamos perante mais uma moda passageira) e o 
seu impacto sobre as denominações de origem e a tipicidade de cada região. Um vinho tinto de Rufete com 11 graus de álcool, vinificado em ânfora de barro e de cor aberta, 
pode ser considerado um Douro típico? E um branco de Bical e Maria Gomes feito com grande arejamento e estágio em tonel, de aroma pouco definido e com naturais notas 
de oxidação mas com uma riqueza e uma frescura magníficas, pode ser classificado como Bairrada? O Pai Abel Chumbado, da Quinta das Bágeiras, por exemplo: por que 
razão este branco tem que ser vendido como vinho de mesa, se o produtor acha que o vinho está bom e que os seus “defeitos” fazem parte do estilo do vinho?
 Antes das respostas, vale a pena dizer que a invenção das denominações de origem foi um grande progresso civilizacional. Num mundo tão competitivo e tão vasto, 
é importante haver referentes. Imaginem o que seria vivermos sem regiões demarcadas, em que cada produtor fazia o vinho que quisesse?
 Até agora, o modelo existente tem funcionado e sido útil. Cada região tem as suas regras e um perfil de vinho bem definido e só os vinhos que se encaixem nesse 
perfil podem ostentar o selo da denominação. Essa decisão está nas mãos de um conjunto de provadores oficiais e admite recurso para uma segunda câmara, mais 
independente.  Os provadores oficiais são, sobretudo, preparados para detectar defeitos, o que também faz todo o sentido.
 Mas o mundo do vinho está a mudar demasiado depressa e nem os organismos reguladores, nem as câmaras de provadores, nem mesmo o grosso dos consumidores, 
e até os críticos de vinhos, estão a acompanhar essa mudança. É tudo demasiado novo e quem decide ou classifica está cada vez mais velho e enquistado nos seus gostos e 
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preconceitos.
 A existência de um perfil de vinho bem definido para cada região é uma vantagem competitiva nos dias de hoje. Esse perfil resulta, sobretudo, do clima, das castas, 
dos solos e da tradição. Mas perfil bem definido não significa homogeneização. Todas as denominações contemplam uma vasta lista de castas autorizadas e os solos (e, 
em alguns casos, até mesmo o clima) não são todos iguais. Os métodos de vinificação também não. As possibilidades de fazer vinhos diferentes são, pois, infindáveis. Para 
acomodar essa diferença existem diferentes classificações (que variam de região para região), como Colheita, Reserva, Grande Reserva, Garrafeira, Clássico, Nobre, etc. Um 
Rufete com 11 graus de álcool, vinificado em ânfora de barro e de cor aberta, pode não ser um Douro típico, mas será que é menos Douro do que um vinho tinto de Touriga 
Nacional, Touriga Franca, Tinto Cão e Roriz com 14,5% de álcool, feito em lagar de granito e com estágio de 12 meses em barrica nova? A ânfora não é típica do Douro e 
podemos discordar do seu uso, mas as uvas, os solos e o lugar são Douro, e isso é o mais importante. As castas e o lugar são os elementos vitais de uma denominação de 
origem. O método de vinificação pode ser determinante na obtenção de um certo estilo de vinho, mas ao fim de alguns anos o que vai sobressair nesse vinho é a marca das 
castas e do lugar de origem.
 Se o vinho não encaixa nas classificações regionais existentes, então, se calhar, está na hora de criar novas categorias, em vez de chumbar vinhos bons mas diferentes 
e de os remeter para essa categoria indiferenciada chamada Vinho de Mesa, onde cabe tudo, desde vinhos bem nacionais a vinhos comprados a granel em Espanha ou no 
Chile. Porque não criar uma categoria chamada “Vinho Experimental” ou “Vinho de Baixa Intervenção”, por exemplo?
 Mas antes disso é necessário rejuvenescer e requalificar as câmaras de provadores, preparando-as também para os novos vinhos, sem esquecer o seu papel essencial: 
detectar defeitos. Um vinho com defeito óbvio, por muito que agrade ao seu produtor e por muitos seguidores que tenha, deve mesmo ser chumbado. No entanto, também 
aqui é preciso ter a mente aberta e não confundir defeito com estilo. Um branco da Quinta das Bágeiras feito intencionalmente de forma oxidativa pode desviar-se do perfil 
típico da Bairrada, mas, mesmo assim, ser extraordinário. Faz sentido chumbá-lo?
 Por isso: a tipicidade é uma virtude? Sim, é uma grande virtude, desde que entendida em toda a sua abrangência e não seja limitadora da experiência e da criatividade, 
que é o que nos faz avançar. Os vinhos diferentes não devem ser encarados como uma ameaça às denominações de origem, mas sim como uma dádiva, porque permitem 
aumentar a diversidade das regiões, tornando-as mais ricas e apelativas. Pedro Garcias é jornalista com pós-graduação em Cultura Portuguesa, escreve semanalmente sobre 
vinhos no suplemento Fugas Público, jornal a que está ligado desde a sua fundação, em 1990. É também produtor de vinho e azeite no concelho de Vila Nova de Foz Côa, 
na sub-região do Douro Superior. (Fonte: http://fugas.publico.pt).
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“COMO NÃO “PAGAR MICO” NO RESTAURANTE”- POR MARCELO COPELLO
VINOTECA - BACO MULTIMIDIA - 10/02/2018

 O medo de gafes, especialmente se for em um primeiro encontro romântico, é enorme. Relaxe, pois tudo pode ser simples, basta seguir uma lógica, 
norteada pelo bom senso e educação. Em uma sequência onde a simplicidade deve prevalecer sobre qualquer tradição ou rigidez, normalmente: 
1- Ao chegar no restaurante o sommelier, maitre ou garçon normalmente irá lhe oferecer a carta de vinhos, ou você pode pedi-la: “A carta de vinhos por favor”.
2- Leia a carta com calma e fique à vontade em pedir mais informações. Se tiver dúvida confira o que for necessário com o sommelier (safras, regiões, produtores, 
etc). Se achar necessário, peça para ver a garrafa, sem compromisso.
3- Fique à vontade para pedir a orientação ao sommelier, ele está lá para isso e é quem melhor conhece a carta e o menu. O bom sommelier saberá identificar 
seu gosto, sua disposição financeira, fazer o melhor casamento com o menu e conciliar o gosto de todos à mesa.
4- Ao trazer a garrafa solicitada o sommelier deve mostrá-la antes de abri-la. Confira seu pedido, veja se o vinho e safra estão corretos e autorize a abertura. 
Um simples “pode abrir”.
5- O sommelier irá abrir a garrafa em um local onde você possa ver, uma mesa ao lado talvez. Ele irá então provar um “micro-gole” do vinho para verificar se 
não está estragado.
Leia o artigo completo em: http://www.marcelocopello.com/post/como-nao-pagar-mico-no-restaurante

E se o vinho estiver ruim, posso devolver? Você só deve recusar o vinho que você escolheu se este estiver defeituoso. Se o vinho está perfeitamente bom mas 
não era bem o que você queria, paciência. Contudo se foi o sommelier que escolheu o vinho, esta troca é mais fácil. Se você for trocar o vinho, não por outra 
garrafa do mesmo, mas por um vinho diferente, a etiqueta manda que você não peça um vinho muito mais barato, pois pode parecer que você se arrependeu 
do preço e não do vinho.
 A maioria dos restaurantes irá aceitar a recusa da garrafa sem discussão. Caso o sommelier discorde de você em relação à sanidade do vinho, este deve 
indicar ao cliente para que não troque por uma outra garrafa do mesmo vinho, pois neste caso o problema não era do vinho mas de incompatibilidade deste 
com o gosto do cliente. A tolerância na questão da troca varia muito de restaurante para restaurante, nem todos seguem o lema “o cliente tem sempre razão”. 
Vale sempre a conversa, o entendimento e o bom senso.

Para que serve a rolha? Talvez o sommelier ao abrir a garrafa lhe entregue a rolha da mesma, ou a coloque a seu alcance em um pires, por exemplo, para 
que possa examiná-la. Não é necessário examinar a rolha nem fazer nenhum tipo de comentário. No entanto, caso você queira, examine e cheire a rolha, se ela 
estiver verde e bolorenta possivelmente (mas nem sempre) o vinho estará estragado. Se a rolha está sem cor em um vinho escuro, indica que a garrafa estava de 
pé. Se a rolha é longa, indica um vinho de guarda, por exemplo. A meu ver é desnecessário examinar a rolha, já que uma vez aberto o vinho, podemos examinar 
diretamente o vinho. Muitos enófilos, no entanto, colecionam rolhas. Se for este seu caso não se acanhe e leve a rolha, ela é sua. * Tastevin (ou tambuladeira, 
como chamam em Portugal) é aquela pequena taça prateada, que parece um pires, que os sommeliers mais tradicionais usam penduradas no pescoço e que 
serve para provar o vinho a ser servido.

Leia o artigo completo em: http://www.marcelocopello.com/post/como-nao-pagar-mico-no-restaurante. Mais em www.marcelocopello.com/contato@
marcelocopello.com Facebook – vinhocommarcelocopello  Instagram – marcelocopello I http://www.marcelocopello.com/blog

http://www.marcelocopello.com/post/como-nao-pagar-mico-no-restaurante
www.marcelocopello.com
http://www.marcelocopello.com/blog


10VINOTÍCIAS

“DOBRADO PARA UM CHEF SIMPLES”- POR LUIZ HORTA
FOLHA DE SÃO PAULO - 18/02/2018

 Morreu Paul Bocuse, o chef estrela antes de se inventar o jet-chef, o nome mais famoso no século 20 (desculpe Ferran Adrià, mas quase ninguém se 
lembra mais de você) e uma figura trivial na nossa vida, tão presente que ninguém acreditava que morreria um dia.
 Foi neste erro, pensando que ele era eterno, que acabei nunca comendo no seu restaurante mais famoso. “Fica para a próxima”, eu pensava. E ficou.
 Como queria homenageá-lo, pensei na sua Lyon natal, nas tripas à moda lionesa, e saí para comer dobradinha. Fui ao Bar da Dona Onça. Estava ótima, 
no ponto certo de suas características (dobradinha é como gaita de foles, alcaçuz e coentro: ou se detesta ou é festa). Fica muito bem com um vinho simpático, 
sem maiores confusões.
 Cada dia me interessa mais o prático, o simples, o imediato. Já devo ter falado de um ensaio do pensador alemão Hans Magnus Enzensberger, pois é 
algo que me persegue. Ele pensava, nos anos 1990, o que seria o luxo na nossa época. Não seriam os tradicionais jatos, iates e relógios bling-bling douradões, 
mas silêncio, acesso a água pura, tempo disponível, e acertou completamente. Eu acrescento que no vinho (e na comida) luxo é a simplicidade.
 O jantar elaborado num três estrelas parisiense, com serviço exemplar, grandes vinhos e a comida de melhores produtos disponíveis (estou pensando 
especialmente no “Le Cinq” do chef LeSquer, restaurante do Hotel Four Seasons George V) é maravilhoso. Mas é algo para uma vez por ano, no máximo.
 Por isso me choca mais uma cena que testemunhei recentemente. Estava jantando (não vou dizer onde, é claro) e chegou um sujeito com duas caixas 
grandes. Achei peculiar que se vá jantar com caixas, mas podia ser entregador de algo. Sentou-se. De uma delas tirou seis garrafas de vinhos que ficou 
minuciosamente explicando ao sommelier, verificando o balde de gelo, sendo “enochato”.
 Já levei vinho para restaurante e não estou me excluindo de culpa. Mas a segunda caixa foi a que me irritou, era de taças, as caríssimas Zalto (você que 
gastou uma fábula em taças Riedel, está desatualizado; o máximo agora é ter Zalto, a turma de Zalto alto como eu chamo). “Ué!”, pensei, se o cidadão leva 
vinho e taças para o restaurante, deveria levar uma quentinha com a comida e pagar pelo uso da mesa. Ou comer em casa.
 Estas duas coisas, a comida correta, gostosa, despretensiosa e o ridículo que é a afetação são minha homenagem ao Bocuse. Ele sabia fazer a primeira 
e rechaçar a segunda para alegrar os comensais. Sejamos simples.

TRIPAS DE FORA - Há uma aversão por miúdos, partes dos bichos que não sejam o filé. Nem existe aqui a figura do tripeiro (é fenômeno mundial, Paris está 
protegendo seus dois últimos tripeiros de verdade ainda em atividade). Mesmo assim, o culto desta comida suculenta e poderosa permanece. A dobradinha 
nunca saiu do cardápio de quem come omnivoramente.
 Há tanta preocupação em utilizar tudo receitas com cascas de frutas, com sementes que nem sabíamos que existiam, matinhos não convencionais pois no 
mesmo tom é preciso comer os bichos inteiros. Rins, fígado, tripas, coração. Houve todo um movimento, com o chef inglês Fergus  Henderson à frente, pedindo 
para se comer “nose to tail”, do focinho ao rabo, e deixar de só pedir carnes macias ditas “nobres”. Basta ter uma panela de pressão e cozinhar mais tempo, 
tudo fica bom com a receita certa.
Com a dobradinha combino um tinto leve, pois mata a sede sem concorrer com o prato. Como disse em uma coluna recente, vinho de verão não existe, o que 
temos são vinhos menos alcoólicos e que bebemos frios. Tintos assim são muito bons, passam pela geladeira e ficam gostosos na sua facilidade de tomar, de 
preferência em um copo simples, de bistrô mesmo.
 Recomendo acima quatro tintos para o calor, que podem ser bebidos em qualquer época.

VINHOS DA SEMANA: (1) Armando Bonarda Laura Catena. R$ 84,35 (Vinci). (2) Araldica Fazzoletto Barbera. R$ 108,70 (Decanter). (3) Viña Maipo Merlot. 
R$ 41 (Ravin). (4) Cest la Vie Rouge. R$ 75 (Winebrands). *valores de referência. Leia o artigo completo em:  https://www1.folha.uol.com.br/colunas/luiz-
horta/2018/02/dobrado-para-um-chef-simples.shtml l  Luiz Horta - Viajante crônico e autor dos livros eletrônicos ‘As Crônicas Mundanas de Glupt!’ e ‘Vinhos 
que cabem no seu bolso’. Escreve aos domingos no Jornal Folha de São Paulo.

 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/luiz-horta/2018/02/dobrado-para-um-chef-simples.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/luiz-horta/2018/02/dobrado-para-um-chef-simples.shtml
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VIAGENS

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

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

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

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

02 A 08 DE AGOSTO 2018 – VAMOS AO 
SUL DE MINAS E NORTE DE SÃO PAULO

 No interior de São Paulo 
e Minas Gerais se concentra 
uma produção vinícola 
maravilhosa! Não perca a 
oportunidade de participar 
deste Roteiro orientado 
por Ana Maria Gazzola, 
uma expert em vinhos, 
em que serão visitadas as 
principais vinícolas que estão 
revolucionando a indústria 
do vinho a partir da adoção 
da técnica de dupla poda. 
Desta forma os produtores 
podem colher as uvas nos 
meses secos do inverno, 
quando nas outras regiões 
do hemisfério sul a colheita 
se dá nos meses de fevereiro e março, meses tipicamente chuvosos durante 
o nosso verão. Além dos vinhos, a região vem despontando como produtora 
de azeites, e já é reconhecida como uma grande produtora de queijos de 
qualidade.

Mais informações: Zênithe Travelclub - operacoes@zenithe.tur.br  ou (31) 
99791-8093
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NOTÍCIAS ENOGASTRONOMICAS E DICAS

O FIM DAS TAÇAS TIPO FLUTE?
 Eric Lebel, chef de cave da Krug, uma das mais célebres casas de Champagne, afirmou que pretende acabar com as taças tipo flüte (flauta – de bojo 
estreito e alongado). Para ele, essas taças deveriam servir apenas para espumantes de qualidade inferior. As declarações foram feitas durante o lançamento 
da nova safra de seu mais aclamado Champagne, o Clos du Mesnil 2002, assim como a Krug Collection 1990.  A Krug aproveitou ainda para lançar uma taça 
específica para degustar seu Champagne Rosé. “As flütes estão obsoletas”, disse Lebel. “Beber Krug em uma flüte é como ouvir ópera com tampão de ouvido”, 
apontou a CEO da empresa, Maggie Henríquez. A Krug não é a única casa de Champagne a abolir as flütes. Diversos produtores de renome optam por modelos 
de bojo mais abaulados, conhecidos como tulipas, para degustar seu vinho. (Fonte – Revista ADEGA - Redação – 14/02/2018).

O CHAMPAGNE VEM EXCLUSIVAMENTE DE CHAMPAGNE 
 A região é lendária, as citações são inumeráveis. De Napoleão Bonaparte a Coco Chanel, Champagne como destino e como um espírito de comemoração 
está presente em cada taça e isto foi capturado pela Maison Gosset em Epernay, uma propriedade da família Cointreau. 
 Apenas duas Maisons de Champagne foram rotuladas pelo governo francês por sua excelência e saber: Bollinger e Gosset. A Maison Champagne Gosset 
foi fundada em 1584, sendo uma propriedade familiar, rica em tradição e a mais antiga, a mais venerada, o avô de todas as outras casas de champanhe. Nos 
dias da sua criação, Gosset estava envolvida na produção de vinho vivo. 

*O que você deve saber sobre o Champagne: Existem três cidades-chaves na região. Épernay, Reims e Aÿ. Os solos são principalmente de giz. Muitas vezes, 
há falta de amadurecimento das uvas que obriga os produtores a conferir um caráter deliciosamente ácido ao champagne. As uvas plantadas são principalmente 
Petit Meunier, Pinot Noir (Cote de Noir) e Chardonnay (Cotes de Blanc).
 Existem muitas Maisons na região produzindo mais de 70 milhões de garrafas por ano, mas a Gosset prefere manter-se como uma marca artesanal, onde 
as coisas são feitas à mão, incluindo acrobacias e desgostos. Eles produzem apenas 1 milhão de garrafas por ano. Com exceção do Brut Excellence Champagne, 
eles não fazem fermentação malolática. 
 O champagne, portanto, mantém as características da fruta muito mais tempo e a redondeza do acabamento. Isso também permite que o Gosset 
continue envelhecendo por mais tempo em sua própria adega, gerando um delicioso benefício. Preferindo optar por mais tempo junto com as lias (borras), seus 
vinhos podem aguardar entre 8 e 15 anos para os champanhes não vintage (NV ou não safrados) e os vintage (safrados). O tempo médio para envelhecer um 
Champagne é de 2,5 anos. A Gosset tem grande orgulho em envelhecer seu champagne por 8 a 15 anos, com exceção da Brut Excellence, que é de 4 anos. 
 Criada por volta de 1800 a garrafa do Champagne Gosset tem um design único, que garante uma patente exclusiva da Maison. O rótulo vem em uma 
gama completa de cores brilhantes que representam o tipo de vinho engarrafado. O rótulo é propositalmente colocado no alto da garrafa para que seja visível 
a partir do balde de gelo.
 As diferenças na produção de vinhos produzidos em massa versus vinhos artesanais que levam mais tempo para chegarem ao seu melhor momento para 
serem bebidos, criou um foco para a Gosset. Eles se concentram em fazer um bom gosto primeiro e não a maior quantidade de bolhas. “Você pode ter certeza 
de que as bolhas estão lá, com a acidez brilhante e a complexidade em camadas que você esperaria de um champanhe francês. Para preservar um ofício 
que resulte em um champanhe premium, uma tradição mantida há quatro séculos fazemos o que for necessário para manter nossa qualidade - Jean-Pierre 
Cointreau, CEO da Champagne Gosset. (Fonte - https://thewinesiren.com/champagne-gosset/)

VINHO E CULTURA

https://thewinesiren.com/champagne-gosset/
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