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AGENDA:
DEGUSTAÇÕES

E EVENTOS
SBAV-SP
CHANDON BRASIL: EXPERIÊNCIA 
SENSORIAL DE AROMAS E 
SABORES

12/12/2017- 20:00 H

Uma experiência sensorial de Aromas 
e Sabores encerra, em grande estilo, 
a grade de cursos de 2017 da 
SBAV-SP. No dia 12 de dezembro, 
François Hautekeur, Gerente de 
Comunicação Enológica da Moët 
Hennessy Brasil comandará essa 
interessante degustação. O objetivo 
do enólogo francês é mostrar a 
importância do olfato nas provas de 
vinhos; separando, de forma prática, 
as percepções de aroma e sabor. 
Inicialmente os participantes, com 
vendas nos olhos e o nariz fechado 
por 2 dedos, provarão 4 bebidas 
não alcoólicas para identificarem, 
primeiro, as sensações em boca 
(sabores); depois, com o nariz aberto, 
perceberem os aromas. Na segunda 
parte do curso serão colocados 
4 espumantes Chandon (sem 
identificação do rótulo) que devem 
ser degustados pelo olfato. O jogo 
é que as pessoas possam identificar 
aromas característicos ao universo do 
espumante antes de bebê-lo.
 
Valor: R$50,00 (Associados) e R$ 
100,00 (não associados).
Informações e inscrições: vinho@
sbav-sp.com.br| (11) 3814-7905.

ABS-RIO FLAMENGO
VINHOS PORTUGUESES DA 
REGIÃO DE BEIRA INTERIOR 

11/12/2017- 19:30

Serão degustados: 1- Castelo Rodrigo 
Espumante Branco Bruto/ 2- Castelo 
Rodrigo DOC SiriaSafra – 2016 / 3- 
Castelo Rodrigo DOC TourigaSafra – 
2013/ 4- Convento Aguiar TintoSafra 
– 2012.

Valor Individual: R$ 50,00  - Para 
profissionais do setor de vinho, em 
dia com a ABS, são gratuitas.
Inscrição: (21)2285-0497 | abs@
abs-rio.com.br

ABS-RIO BARRA
VINHOS DO VÊNETO 

11/12/2017 - 19:30

 A Pasta Itália e a The Wine 
promovem a degustação de Vinhos 
do Vêneto para os associados ABS-
Rio. Serão duas apresentações, 
uma na Barra e outra no Flamengo, 
conduzidas pelo sommelier Fabio 
Xavier, que servirá azeites e 
molhos como complemento. Serão 
degustados: 1- Prosecco Corte dei 
Dogi Brut DOC Treviso/ 2- Belcanto 
Cuvée Prrestige / 3- Valpolcella DOC 
Classico/ 4- Bardolino / 5- Massimo 
Rosso IGT / 6- Amarone Valpolicella 
DOCG.

Valor Individual: R$ 50,00  - Para 
profissionais do setor de vinho, em 
dia com a ABS, são gratuitas.
Inscrição: (21) 2421-9640|abs@
abs-rio.com.br

QUER VER O SEU EVENTO DE 
VINHO OU DEGUSTAÇÃO 
DIVULGADO AQUI NO 

VINOTÍCIAS?

BASTA ENTRAR EM CONTATO 
PELO E-MAIL: VINOTICAS@

VINOTICIAS.COM.BR

ABS-RIO BARRA
VINHOS DO PORTO E QUEIJOS 
AZUIS 

13/12/2017 - 19:30

 O professor Euclides Penedo 
Borges apresentará a extraordinária 
afinidade entre os queijos azuis – 
Roquefort, Gorgonzola, Stilton e 
outros – saborosos e de aromas 
marcantes, sui generis, com os 
vinhos do Porto de diversos tipos, 
redondos, aromáticos e cálidos. 
Uma degustação harmonizada para 
terminar o ano muito bem. Os vinhos 
selecionados são: 1- Fonseca Ruby – 
Fonseca / 2- Niepoort Senior Tawny 
– Niepoort/ 3- Fonseca 10 Years Old 
– Fonseca/ 4- Graham’s LBV 2011 
– Graham’s / 5- Quinta do Vesuvio 
Vintage 2007 – Quinta do Vesuvio / 
6- Para o final, Penedo Borges Gran 
Reserva Blend 2014.

Valor Individual: R$ 50,00 (sócio) e 
R$ 100,00 (não associado).
Inscrição: (21) 2421-9640|abs@
abs-rio.com.br
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VINHO DA SEMANA
POR MÁRCIO OLIVEIRA

 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 já listamos mais de 150 rótulos! Os vinhos 
geralmente foram provados em degustações promovidas semanalmente, sendo a grande maioria delas realizadas às cegas.

BERINGER NAPA VALLEY PINOT NOIR 2009 – CALIFÓRNIA – ESTADOS UNIDOS 

 Em 1876, os irmãos Jacob e Frederico Beringer, chegarm da Alemanha e criaram a Beringer Vineyards em Napa 
Valley, na Califórnia; naquele tempo uma desconhecida região. Os irmãos rapidamente fizeram fama mundial 
por produzir vinhos de classe e contribuíram para inserir o Napa Valley no roteiro das novas regiões vitivinícolas 
em crescimento. Desde então, a Beringer construiu um legado na elaboração de vinhos renomados e um notável 
patrimônio, enfatizando a singularidade do local.
 Como a adega que opera continuamente em Napa Valley há mais tempo, a Beringer oferece um nome confiável e 
um registro de qualidade garantida.

Notas de Degustação: Cor rubi com alguns reflexos granada. O nariz mostra aromas de frutas vermelhas maduras 
(como cereja e ameixa), seguidos de especiarias doces (como a canela) e ainda toques de chocolate e fumo. O paladar 
tem grande equilíbrio, é bem estruturado e elegante, com acidez viva, taninos aveludados e longo final.
Guarda: Ainda mostrou que pode aguentar mais 3 anos de guarda.
Notas de Harmonização: O vinho vai muito bem com carnes assadas e suculentas, carnes de caça, de aves e 
cordeiro. Acompanha bem os risotos de cogumelos e queijos de massa branca ou maturação leve.
Temperatura de Serviço: 15 a 17ºC

Onde comprar: Em BH - a World Wine é representada pela NOBILE - Avenida do Contorno 2684 - Santa Efigênia 
– Tel.: (31) 3317-3499  e  (31) 9692-3499.
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PAUL HOBBS PINOT NOIR RUSSIAN RIVER VALLEY 2010 – CALIFÓRNIA 
– ESTADOS UNIDOS

 Paul Hobbs é um enólogo experiente, que traz no currículo marcas invejáveis como a mítica nota 100 de 
Robert Parker e lugar cativo na lista dos melhores vinhos do mundo da Wine Spectator. É um dos pioneiros 
na vinificação de vinhos com uvas de vinhedo único, e produz verdadeiros ícones da Califórnia - vinhos de 
classe mundial, exuberantes e poderosos. 
 A gestão meticulosa das vinhas aliada a modernas técnicas de vinificação minimamente invasivas, permitem 
que Paul Hobbs produza vinhos que expressam as singularidades da região com finesse, complexidade e 
autenticidade. Os vinhos Paul Hobbs são fermentados com leveduras nativas e envelhecidos em barris de 
carvalho francês, responsáveis por adicionar aos exemplares maior complexidade e riqueza de aromas e 
sabores.
 Localizada na região da Califórnia, a vinícola Paul Hobbs foi fundada em 1991 e, após sete anos, Hobbs 
comprou uma parcela de terras em Sebastopol, onde plantou o vinhedo conhecido como Katherine Lindsay 
Estate. Em 2005, o seu Cabernet Sauvignon 2002 recebeu os icônicos 100 pontos de Robert Parker, na The 
Wine Advocate.
 Apontado por Robert Parker como “um fantástico exemplo da seleção de vinhedos e vinificação meticulosa 
de Paul Hobbs”, o Pinot Noir Russian River mostra grande caráter varietal, sem abrir mão da opulência dos 
melhores Pinot Noir californianos.
 A safra de 2010 começou com um inverno molhado e primavera úmida na região. O verão mostrou uma 
subida das temperaturas na medida em que a colheita se aproximava. Os cachos de Pinot e Chardonnay 
amadureceram completamente e de forma uniforme, permitindo que os açúcares e ácidos desenvolvessem 
um belo equilíbrio, criando vinhos brilhantes, expressivos e elegantes.
Notas de Degustação: cor citrina com nuance esverdeada (o vinho é muito jovem ainda), límpido. No 
nariz mostra boa intensidade aromática, predominando frutos tropicais maduros e nota floral. No paladar, o 
sabor é macio, equilibrado, muito fresco e persistente, mantendo o frutado cítrico. Corte das uvas Roupeiro 

/Tamarez / Fernão Pires.
Guarda: Já está pronto, não espere a guarda!
Notas de Harmonização: Excelente para aperitivar, ou para acompanhar entradas leves, comida asiática crua.
Temperatura de Serviço: 16 a 18ºC

Onde comprar: Em BH - ZAHIL – REX-BIBENDI - End.: Rua Antônio de Albuquerque, 917 - Funcionários. Esquina de Rua Levindo Lopes. Tel.: (31) 3227-3009.
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BRADO 2016 – ADEGA DE BORBA – VINHO REGIONAL ALENTEJANO – 
PORTUGAL

 Fundada em 1955, a Adega de Borba foi a primeira de uma série de Adegas constituídas no Alentejo, 
com o incentivo da então Junta Nacional do Vinho, numa altura em que o setor não tinha o protagonismo que 
hoje tem na economia regional. 
 Esse empurrão decisivo dado pelo organismo estatal permitiu uma organização comercial e de 
transformação para os vinhos do Alentejo, uma vez que todos os incentivos da época estavam virados para a 
cultura dos cereais, e fazer do Alentejo o celeiro do País era uma política mais que consolidada para a época.
 A resistência por três décadas beneficiou a região com o fato da produção estar associada a Adegas de 
grande dimensão, e desta forma mais rapidamente se aparelharam em termos tecnológicos que outras regiões 
de Portugal, dando o salto para os vinhos engarrafados de qualidade, numa altura em que o consumidor 
passou a ser mais exigente e a privilegiar mais a qualidade que a quantidade.
 A euforia que os vinhos do Alentejo têm vivido nestes últimos anos, resulta pois de um longo trabalho 
quer na vinha, com a seleção das melhores castas e dos melhores solos para a sua produção, e na Adega com 
o aperfeiçoamento de técnicas e aparelhamento de equipamentos para produção de vinho.
 As uvas para a produção do Brabo são vindimadas a partir do final de agosto, de acordo com a evolução 
da maturação em cada vinha e sempre da parte da manhã, de forma a manter o mais possível a frescura das 
mesmas. Na Adega, após o desengace e esmagamento da uva, procede-se ao esgotamento do mosto e à 
prensagem, salvaguardando as características qualitativas e varietais do mosto. O mosto lágrima (mosto que 
escorre sem prensagem) clarifica durante 18 a 24 horas e fermenta a uma temperatura constante de 18ºC, ao 
longo de 14 dias. Decorrido um período durante o qual o vinho estabiliza por processos físicos, efetua-se o seu 
engarrafamento após o Inverno.

Notas de Degustação: cor citrina com nuance esverdeada (o vinho é muito jovem ainda), límpido. No nariz 
mostra boa intensidade aromática, predominando frutos tropicais maduros e nota floral. No paladar, o sabor 
é macio, equilibrado, muito fresco e persistente, mantendo o frutado cítrico. Corte das uvas Roupeiro /Tamarez 
/ Fernão Pires.
Guarda: : Já está pronto, não espere a guarda!
Notas de Harmonização: Excelente para aperitivar, ou para acompanhar entradas leves, comida asiática crua.
Temperatura de Serviço: 16 a 18ºC
Onde comprar: Em BH – ZAHIL – REX-BIBENDI - End.: Rua Antônio de Albuquerque, 917 - Funcionários. Esquina de Rua Levindo Lopes. Tel.: (31) 3227-3009.
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ROCHIOLI PINOT NOIR RUSSIAN RIVER VALLEY 1998 - CALIFÓRNIA – 
ESTADOS UNIDOS 

 A história desta vinícola começa em 1911 quando Joe Rocchioli emigrou de Lucca, na Itália, para a 
América junto com seus filho Michele e Menichina Rocchioli (eles mais tarde abandonaram o segundo “c”). 
Chegaram em Nova York, atravessaram o país e se estabeleceram no norte da Califórnia. Em 1920 Joe 
tornou-se o capataz do rancho, mas conservava a ideia de ter sua própria terra. Em meados de 1950 Joe 
conseguiu comprar uma propriedade de 125 acres chamada Fenton Acres, berço dos vinhedos  Rochioli. 
Naquela época, produziam uvas, feijões e ameixas e os Rochioli começaram, a produzir o popular “vinho de 
garrafão”, misturando uvas como a francêsa Colombard, da Borgonha com a Valdeguié (conhecida como a 
Gamay do Napa). 
 Em 1959 plantaram Cabernet Sauvignon e Sauvignon Blanc. O Cabernet não se desenvolveu bem e foi 
arrancado na década de 1970. A Sauvignon Blanc virou uma uva de alta qualidade, e hoje, essas mesmas 
videiras ainda estão em produção e são consideradas algumas das videiras de Sauvignon Blanc mais antigas 
da Califórnia.
 Em 1968 o filho Joe Junior começou a plantar finos clones de Pinot Noir da França. Esta foi uma decisão 
notável, por conta do seu conhecimento dos solos e os microclimas do Russian Valley, e após o sucesso Pinot 
Noir, resolveu plantar Chardonnay. Em 1987, lançaram primeiro Rochioli Pinot Noir de 1985 e encabeçaram 
a lista dos melhores Pinot Noir da reconhecida Wine Spectator. 
Este Pinot Noir Estate tem um equilíbrio notável, que vem exatamente da mistura das várias parcelas de vinhas 
diferentes. O vinho possui a tipicidade dos Rochioli e o charme clássico dos vinhos do Russian Valley, com notas 
de cereja madura e aromas de especiarias. Envelhecido em carvalho francês por 15 meses, este vinho exibe 
um acabamento elegante, textura sedosa, com uma estrutura firme e equilibrada.
Notas de Degustação: Cor rubi com halos granadas, com levíssimo sinal de evolução – afinal estava 
guardado há 19 anos. Os aromas foram se abrindo aos pouco depois da decantação, mostrando notas de 
frutas maduras como framboesa, cereja, ameixas, pétalas de rosa, especiarias como pimenta e baunilha, 
tabaco e leve balsâmico, num vinho que surpreendeu pela grande complexidade. O paladar sedoso mostrou-
se como um reflexo dos aromas, com taninos macios. Um vinho muito equilibrado e prazeroso.

Guarda: Já está pronto.
Notas de Harmonização: O vinho vai muito bem com carnes assadas e suculentas, carnes de caça, cordeiro e fez ótimo par com um filé a 8 ervas com soufle 
de gruyere no Taste Vin.
Temperatura de Serviço: 15 a 17ºC

Onde comprar: Este vinho veio da Adega de um Amigo. Não tenho conhecimento que seja vendido no Brasil.
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 Como escrevemos na primeira parte deste artigo, o champagne é um dos vinhos franceses de maior prestígio 
internacional, e unanimidade entre os amantes da bebida, reinando sem rivais sobre os outros espumantes, mas “nem 
todo espumante é champagne”. Crémant, Blanquette ou Mousseux é o nome dos espumantes franceses feitos pelo 
método clássico, ou tradicional, nas demais regiões vinícolas do país.
 No Velho Mundo há uma série de outros espumantes: italianos (Prosecco, Asti e Spumante), espanhóis (Cava), 
portugueses (Murganheira, Raposeira), alemães (Sekt). No Novo Mundo, são bem conhecidos os espumantes americanos 
e australianos (Sparkling Wines). Todos eles poderão compartilhar muito bem com as festividades. 
 E neste aspecto, com muito orgulho, há que ressaltar a boa qualidade do espumante brasileiro. As condições climáticas 
da Serra Gaúcha, nem sempre favoráveis aos tintos, são propícias para a produção de bons espumantes e assim, o 
mercado destes vinhos está sofrendo uma reviravolta. Os brasileiros, que finalmente aprenderam a diferenciar sidra de 
champanhe e prosecco, estão trocando as bebidas estrangeiras pelas nacionais. A venda de espumantes nacionais tem 
aumento a cada ano.
 No Brasil, os espumantes são feitos com as uvas Riesling Itálico, Chardonnay, Pinot Noir, Moscato, Malvasia e Prosecco, 
entre outras, usando-se tanto o método tradicional, como o charmat, no qual a segunda fermentação é feita dentro 
de cubas fechadas (autoclaves). Hoje a produção do espumante brasileiro ultrapassou as fronteiras dos Pampas, sendo 
conhecidos os espumantes produzidos na Região do Vale do Rio São Francisco (Sertão Baiano e Pernambucano) e mais 
recentemente os espumantes mineiros.
 Há várias opções de bons espumantes brasileiros, que não ficam nada a dever aos importados. Segundo o Ibravin 
(Instituto Brasileiro do Vinho), os espumantes nacionais responderam por 65% do consumo do produto no país, de 

janeiro a outubro deste ano. Essa proporção já foi maior: no ano passado, chegou a cerca de 80%. 
No entanto, o granizo e geada em excesso no Rio Grande do Sul, principal Estado produtor da bebida, levaram ao longo do ano de 2016 a uma redução de 
57% na safra de uva, o que abalou as reservas das vinícolas, que só voltaram ao normal em abril deste ano.
Para perceber o melhor que um espumante pode oferecer, seu serviço requer cuidado. Sirva gelado, em torno dos 6 a 8ºC, uma vez que ganha calor (cerca de 
2ºC) ao tocar na taça. Para espumantes mais estruturados e champagnes a temperatura poderá ser um pouco mais alta, em torno dos 8 a 9ºC. Para obter esta 
temperatura, mantenha os vinhos refrescados em balde de gelo e água. Na hora de abrir, nada de grandes solavancos e estouros como na Fórmula 1, pois o 
choque da saída abrupta do gás pode afetar os aromas e sabores do vinho. O ideal e segurar a rolha firme com um guardanapo e girar a garrafa, deixando 
que o gás ajude o processo de expulsão da rolha de forma lenta. 
 Sirva em taças do tipo “flute”, que permitem uma perlage (frisas de bolhinhas) mais persistente. Nunca sirva mais que 2/3 da taça, assim o vinho ficará 
sempre fresco. O ideal é segurar o copo pelo pé ou pela base, afastando o calor da mão do seu bojo. Na Europa as taças “flute” vem sendo substituídas por 
taças com bojo maior, para se poder sentir melhor o desenvolvimento dos aromas dos espumantes e esta tendência chegará em breve por aqui.
E quais são as outras temperaturas a observar quando se quer beber vinhos em boas condições? vinhos brancos (9-11º C), rosés e brancos com corpo (12-14º 
C), tintos leves (14-16º C) e finalmente os tintos com corpo (16-18º C). O vinho é uma bebida cuja missão é nos refrescar e despertar nossos sentidos.
 As sugestões para quem quer bons vinhos espumantes para as festividades e que poderão ser consumidos durante o verão, ou quando seu time ganhar, 
ou quando seu time perder, pois como dizia Napoleão: - Nas vitórias é merecido. Nas derrotas é meu consolo!” 

ARTIGO
CHAMPAGNE – PARTE 2

POR MÁRCIO OLIVEIRA
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Espumantes Nacionais: Cave do Amadeu, Dal Pizzol Brut, Miolo Brut, Salton Volpi, Espumante Miolo Rosé, Don Giovanni Brut, Casa Geraldo Brut ou Prosecco, 
Rio Sol, Luiz Porto, Luiz Argenta, Pericó.  
Diferenciados (TOPS): Casa Valduga 130 Anos, Chandon Excellence, Salton Evidence, Miolo Millésime, Cave Geisse Nature, Don Giovanni Ouro (24 ou 30 
meses), Pericó Brut Nature, Adolfo Lona Brut Rosé, Horus Domno Brut, Orus Pas Dosé Adolfo Lona. 
Importados: Espumante Íris Rose, Prosecco Terre Casonato, Bedin Extra-dry, Villa Sandi Valdobiadenne Extra-dry DOC, Paul Bur, Cava Don Roman Brut, Cava 
Codorniú Rose, Cava Codorniú, Cava Juve y Camps, Cava Raventos, Cava Jané Ventura, Cava Gramona, Cava Palau, Cava Mont Marçal. 
Diferenciados: Vouvray Vigneau-Chevreau Brut, Espumante Miru-Miru, Champagne Drappier, Champagne Taittinger, Champagne Gosset Brut, Champagne 
Pierre Gimonnet Brut, Champagne Bollinger, Cava Anna de Codorniu. 
E para quem gosta de TOPS: Champagne Gosset Brut Grand Réserve, Champagne Drappier Cart d´Or, Champagne Brut Blanc de Noirs Grand Cru Barnaut 
e Champagne Pierre Gimonnet Gastronomie, os Espumante Ferrari.
 Nesta relação, os conceitos acabam sendo relativos (melhor/pior, caro/barato, estruturado/leve), pois dependerão dos valores individuais de quem bebe 
os vinhos, levando em conta também que, a bagagem e vivência de cada um determina os diferentes graus de exigência nas quais ele será provado. 
 Como apontar o melhor vinho espumante do mundo? Não tenha estas preocupações, o melhor vinho do mundo é aquele que lhe dá prazer; o que 
nem sempre quer dizer que seja o mais caro! Ou então, como nos ensina Mario Quintana; - “Por mais raro que seja, ou mais antigo, Só um vinho é deveras 
excelente. Aquele que tu bebes, docemente, Com teu mais velho e silencioso amigo”.



10VINOTÍCIAS

SELEÇÃO DE ARTIGOS
 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

“O EXTREMO SUL DO CHILE”- POR JANCIS ROBINSON

REVISTA PRAZERES DA MESA - 02/11/2017

 O mapa vinícola do Chile parece ficar cada vez maior. Todos os dias surgem novas regiões e vinhedos. Para nós, responsáveis pelo Atlas Mundial do Vinho, 
o Chile é um pesadelo. Toda vez que uma nova edição é necessária, a extensão da viticultura nesse país, o mais longo e mais fino do mundo, já cresceu. Nas 
primeiras seis edições, poderíamos apenas espremer o mapa do vinho chileno em uma única página com nossa tradicional orientação norte-sul. Na sétima 
edição, o cultivo da videira havia se espalhado de tal forma ao norte e ao sul que tivemos de girar o mapa em 90 graus e exibi-lo ao longo da parte inferior de 
uma página dupla.
 Para a próxima edição, a oitava, realmente não sei o que vamos fazer, porque a viticultura agora se estende de 18° 49’ no deserto do Atacama a 46° 33’ 
no sul da Patagônia, com algumas quebras cartograficamente inconvenientes entre as regiões vinícolas.
 No início deste ano, fui convidada a visitar o que era considerado o vinhedo mais meridional do Chile com produção comercial, videiras de Pinot Noir de 
seis anos de idade que se agarram perigosamente a 1 hectare de basalto no Rio Puelo a 41° sul, muito próximo da fronteira da Argentina. As estradas entre 
os dois países e esse extremo sul são poucas e distantes. Meu plano original de chegar a essa área pela Patagônia argentina naufragou quando percebi que 
provavelmente precisaria de um cavalo para conseguir fazê-lo. Em vez disso, voamos de Santiago para Puerto Montt, uma saída para a Patagônia, e viajamos 
chacoalhando sem parar por boas três horas em estradas completamente sem pavimentação, antes de embarcar em uma lancha na qual fizemos um trajeto 
espetacular de 20 minutos pelo lago formado pelo Rio Puelo. Nosso destino inicial era um chalé de propriedade dos produtores dos vinhos Villaseñor, que têm 
vinhedos arrendados em Colchagua e Curicó para sua marca Kenos, e planos para mais 40 hectares de videiras na Patagônia. O diretor comercial de Villaseñor 
tem de dirigir durante 12 horas em cada viagem de ida e de volta, várias vezes por mês, para supervisionar as operações de Villaseñor na Patagônia.
 Mesmo se o vinhedo deixasse de existir, ou se o vinho fosse intragável, eu não teria me arrependido de fazer essa viagem. O chalé Mitico Puelo lodge, 
originalmente construído na década de 1990 com madeira local por um americano, foi o primeiro chalé dedicado à pesca com moscas, e exerceu um poderoso 
encanto mesmo nesta descrença da pesca com anzol. Acessível a pé a partir de um pequeno cais, passando por uma ponte de madeira que balançava a cada 
passo, sobre um córrego de fluxo rápido que fornece toda a eletricidade necessária para os 40 hóspedes que o chalé é capaz de acomodar, ele se situa em um 
prado com vista para imponentes montanhas e uma dramática cachoeira. É puro Hemisfério Sul, como no livro infantil Heidi, a Menina dos Alpes, com um ar 
tão puro que parecia que meus pulmões tinham passado por uma faxina de primavera.
 Eu estava acompanhada do meu coautor de Wine Grapes, José Vouillamoz, um geneticista suíço que foi encarregado de examinar a videira selvagem 
que deu origem ao vinhedo de Pinot Noir. Uma videira extensa e completamente madura tinha sido encontrada prosperando, na verdade, quase estrangulando 
a árvore que há muito a apoiava perto da cachoeira. Essa situação instigou os proprietários a procurar um lugar próximo que pudesse acomodar um vinhedo 
propriamente dito. José pegou amostras das folhas para que ele pudesse analisar o DNA dessa planta selvagem na Suíça. Correntemente se diz que essa videira 
original – possivelmente Bonarda – deve ter chegado aos Andes pela Argentina.
 Na manhã seguinte à nossa chegada, viajamos em um pequeno barco por mais 15 minutos rio acima, para então caminhar por meia hora por um bosque 
e, depois, por um vale aberto com um par de fazendas em que peles inteiras de ovelhas e vacas secavam nos celeiros. Não havia nenhum caminho específico 
a seguir e principalmente nenhuma estrada. Mas, finalmente, chegamos a várias pequenas plantações de videira, a maioria delas experimental, onde uma 
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ampla diversidade de varietais foi testada. Lá nos disseram que as castas mais bem-sucedidas são, aparente e bem surpreendentemente, Marsanne, Mourvèdre 
e a Pinot Noir, que foi plantada no mais alto pedaço de terra plana mais exposta à luz do dia. Este não é o lugar mais óbvio para um vinhedo – no qual a 
precipitação anual geralmente gira em torno de 2.000 milímetros – mas o solo aqui drena consideravelmente bem.
Depois de ser colhidas por uma equipe enviada por Villaseñor, as uvas viajam 900 quilômetros ao norte para a adega deles em Talca por um caminho que corre 
convenientemente perto do vinhedo e do ferryboat que viaja ao longo do Lago Puelo. O primeiro vinho vintage deles, Puelo Patagonia Pinot Noir (um bom nome, 
em minha opinião) é de 2014. Ele tem sido inteligentemente embalado com uma incrível quantidade de informações técnicas fornecidas na contraetiqueta e, 
de fato, tem sabor de um convincente Pinot. Leve, fresco, sem carvalho e com sutis notas insinuantes de mineral quente. Na verdade, esse vinho tem um gosto 
tão bom que o importador chinês de Villaseñor quis agarrar o lote todo. Porém, ele teve de se contentar com metade das 1.300 garrafas produzidas, as quais 
ele já estaria comercializando na China sob o preço de 150 dólares americanos cada uma.
No entanto, pergunto-me por quanto tempo Villaseñor pode manter seu status de vinhedo comercial mais austral do Chile. À medida que o abastecimento de 
água diminui, todos os produtores de vinhos chilenos estão flertando com a região sul do país. Nessa mesma região, há também uma estação de pesquisa, 
operada conjuntamente pelo vinicultor Undurraga e a agência de pesquisa Chile Chico, a 46° 33’ na região de Aysén, em um canto particularmente favorecido 
da Patagônia chilena, onde eles estão testando diferentes varietais. Graças ao Lago General Carrera próximo à região, as temperaturas na área são amenizadas, 
as quais normalmente são muito frias para as videiras. Por isso, essa região é muito propícia ao cultivo bem-sucedido de cerejas, mesmo que os ventos possam 
ser inconvenientemente fortes.
Ao retornar do extremo sul do Chile, recebi um e-mail de Miguel Torres, o caçula da família que há muito tempo defende o sul do Chile, dizendo que ele e 
seu pai tinham adquirido recentemente 800 hectares perto de Coyhaique a 45° 34’ em Aysén, perto da fronteira argentina. Nos próximos anos, eles testarão 
diferentes castas, sabendo que esse é certamente um projeto de longo prazo desenvolvido com base na aposta na acelerada mudança climática.
Devo acrescentar que, em termos de latitude, o vinhedo mais austral da Argentina é a plantação de Alejandro Bulgheroni em Sarmiento, a 45° 60’ na região de 
Chibut, entre a nova propriedade de Torres e a estação de pesquisa do governo chileno. Esta é uma má notícia para o ator neozelandês Sam Neill que esperava 
que seu vinhedo Last Chance, para a operação de vinhos do Two Paddocks, fosse o vinhedo existente mais ao sul do mundo. Porém, uma leitura recente da 
latitude declarou que seu vinhedo se situa a 45° 15’. Ou seja, até então, Last Chance é apenas o vinhedo mais meridional na Nova Zelândia. Leia mais em 
JancisRobinson.com. Jancis Robinson - É Master of Wine e escreve para diversas publicações em todo o mundo, além de manter o próprio site. No Brasil escreve 
para a Revista Prazeres da Mesa.



12VINOTÍCIAS

“CHINESES PERVERTEM A ORDEM EM 
BORDEAUX”- POR MARCELO COPELLO

VINOTECA - BACO MULTIMÍDIA - 05/12/2017

 A revista THE TIMES inglesa deu uma curiosa reportagem esta semana. Como sabemos os Chineses estão 
em estado de febre de compras de não apenas de vinhos mas dos próprios châteaux de Bordeaux.
 A chinesada já comprou cerca de 160 châteaux por toda a França, maioria em Bordeaux. O número 
ainda não é alarmante, já que só em Bordeaux existem cerca de 8 mil châteaux.
 O alarme agora soou por outro motivo, que de fato me incomoda pessoalmente. Eles estão mudando 

os nomes de tradicionais propriedades, algumas com séculos de tradição, para nomes mais comerciais na China. Exemplo: o Château Larteau, com 300 anos 
de idade, agora se chama Château Lapin Imperial (Château Coelho Imperial). Outros casos: Château Senilhac agora é Château Antilope Tibetaine (Château 
Antílope Tibetano); Château La Tour Saint-Pierre tornou-se Château Lapin d’Or (Château Coelho de Ouro); Château Close Bel-Air, transformou-se em Château 
Grande Antilope (Chateau Grande Antílope).
Este animais citados nos nomes tem conotação positiva na China, fazem parte da astrologia chinesa e trazem sorte. Boa sorte para todos nós.

VINHO & HUMILDADE – (03/12/2017) - “Um velho especialista em vinhos, ao ser atropelado por um trem, teve seus lábios umedecidos com vinho para que 
recobrasse os sentidos. ‘Pauillac, 1873’ murmurou ele antes de morrer”, Ambrose Bierce.
 No X Concurso Mundial de Sommeliers, realizado em setembro de 2000 no Canadá, o resultado da prova de reconhecimento de vinhos às cegas foi 
um desastre. Foram apresentados três vinhos: um Amarone della Valpolicella (Itália), um Rioja (Espanha) e um Tokaj seco (Hungria). Para especialistas, os 
dois primeiros foram considerados muito fáceis, e, mesmo assim, os cinco finalistas ao título de maior sommelier do mundo erraram todos os vinhos e seus 
palpites não chegaram nem perto da realidade. Conclusão, a frase mais associada à degustação às cegas é pura verdade: “Degustar às cegas é uma lição de 
humildade”.
 Esta prática consiste em provar um vinho sem saber qual é. Basta embrulhar a garrafa para esconder o rótulo ou apresentar a bebida já na taça. Este tipo 
de degustação é usada em concursos de sommeliers, avaliações de vinhos em geral, e didaticamente. É um exercício intelectual de alto nível e pode ser também 
uma brincadeira educativa e divertida. Por outro lado, é o terror dos bebedores de rótulos, que julgam os vinhos por fama e preço, ficando assim totalmente 
perdidos.
 Mas por que este tipo de prova é tão difícil? Em primeiro lugar pela variedade de vinhos que há no mundo, que é virtualmente infinita. Depois, pela 
dificuldade envolvida na degustação técnica de um vinho. Para ser levada ao nível de excelência, requer uma profunda reeducação dos sentidos.
 Segundo o filósofo francês Michel Onfray, o ser humano, ao se tornar “sapiens”, passou a condenar tudo que o ligava à sua origem animal. O homem 
renunciou ao olfato e ao paladar em proveito da visão e da audição, sentidos que exaltam a distância. O ser “civilizado” vê e ouve. Olfato e paladar seriam 
sentidos ignóbeis. Aromas e sabores, primitivos. O ser humano possui cinco sentidos. Ao ignorar dois deles, estaria perdendo, grosso modo, 40% de seus meios 
de comunicação com o mundo.
 Para quem gosta de pintura, não é difícil diferenciar um Salvador Dalí de um Renoir. Para quem gosta de música clássica, o mesmo se daria entre obras 
de Bach e Chopin, por exemplo. .... Em “Dom Quixote”, de Miguel de Cervantes, há uma passagem em que Sancho Pança, personagem notório por contar 
vantagem em tudo, diz que em sua família existiam grandes degustadores, tanto que numa ocasião dois deles, ao degustar o vinho de um determinado tonel, 
concordaram em tudo, menos em um sutil aroma que um dizia ser couro e outro dizia ser ferro. E continuaram bebendo e discutindo até esvaziarem o tonel e 
acharem lá no fundo um chaveirinho de couro.
 Sem querer chegar a esta improvável precisão, pode-se aprender muito degustando vinhos às cegas. Sobretudo adquirir confiança em seus sentidos e a 
já citada humildade. Leia mais em: http://www.marcelocopello.com/post/vinho-humildade. Mais em www.marcelocopello.com  / contato@marcelocopello.com 
Facebook – vinhocommarcelocopello  Instagram – marcelocopello I http://www.marcelocopello.com/blog

http://www.marcelocopello.com/post/vinho-humildade
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“O RISCO DE A BORGONHA PERDER 
SUA ESSÊNCIA”- JORGE LUCKI

VALOR ECONÔMICO - 08/12/2017

  Valendo-se de analogias a pessoas e personagens conhecidos, 
como exemplos para expressar suas ideias (citei anteriormente nesta coluna a 
associação da cabernet sauvignon ao musculoso ator americano John Wayne e 
da nebbiolo a Marcello Mastroianni, utilizada para diferenciar, respectivamente, 
vinhos que impressionam num primeiro momento, mas logo se mostram óbvios 
e iguais a tantos existentes por aí, enquanto a uva piemontesa enseja tintos 
elegantes que necessitam de alguma atenção inicial, encantando depois pelo 
caráter e personalidade que oferecem), o carismático produtor italiano Angelo 
Gaja tirou mais uma da cartola em recente debate sobre as mudanças no 
cenário vinícola mundial ao trocar sutilmente o nome do magnata francês e 
dono do conglomerado LVMH, de Bernard para “Renard” Arnault (“renard” 
em francês significa “raposa”), pela astúcia e esperteza com que comanda os 
negócios.
 A alusão tinha a ver com a preocupante tendência de grandes grupos 
assumirem o controle de vinícolas familiares, onde o vinho reflete a filosofia 
do dono, como o próprio Gaja me disse na semana passada, quando nos 
encontramos no simpósio da “Académie Internationale du Vin”, realizado em 
Barcelona, acrescentando, jocosamente, não fazer sentido o produtor nunca 
estar presente, daí também a figura da raposa, que só se vê de longe. A 
situação é mais grave no Piemonte e na Borgonha, duas regiões em que há 
grande fragmentação dos vinhedos, o que significa que boa parte deles tem 
vários proprietários, cada um com suas próprias parreiras. Não há divisa ou 
cerca entre as vinhas, que delimitaria a posse. O vinhateiro maneja sua parcela 
segundo critérios e objetivos pessoais, razão pela qual ser recomendável que 
o consumidor nunca desvincule o nome do produtor do rótulo que estiver 
buscando.
 Particularmente na Borgonha, a origem dessa configuração remonta à 
Revolução Francesa e ao Código Napoleônico, que, entre outros direitos, abolia 
os privilégios derivados de sangue e definia o direito relativo à propriedade - 
que ocupava dois terços do código e estabelecia a sociedade por contrato em 
contraposição às obrigações feudais. No que se refere às regiões vinícolas, 
teve grande impacto o fim do princípio da primogenitura na transmissão das 
terras ao estabelecer os direitos iguais sobre a herança a todos os filhos.
 Vale daí conjecturar o que se passa em vinícolas privadas onde, com o 
tempo, uma grande família se formou, muitas vezes com interesses conflitantes. 
Se no celebrado Domaine Leflaive, 35 acionistas descendentes do fundador 
conseguem eleger um dos membros como diretor-geral e convivem em 

(aparente) harmonia se contentando em receber dividendos anuais, há vários 
outros casos em que a alta valorização dos vinhedos provoca discórdia entre 
os donos, com alguns preferindo vender a propriedade. Foi o que aconteceu 
com a histórica Bonneau du Martray, pertencente havia dois séculos à família 
Le Bault de la Morinière. A vinícola de 11 hectares, na colina de Corton, estava 
à deriva quando Jean-Charles Le Bault de la Morinière assumiu o comando 
em 1993, colocando seus vinhos como referência na Denominação. Sem 
sucessores que pudessem continuar seu trabalho e com dois irmãos querendo 
sair, o domaine foi vendido por mais de EUR 100 milhões em janeiro deste 
ano para o milionário americano Stan Kroenke, dono do Screaming Eagle, um 
especulado “cult wine” do Napa Valley (o vinho mais caro dos Estados Unidos), 
de duas vinícolas no sul da Califórnia e metido em vários negócios ligados a 
esporte. A Bonneau du Martray tem agora um novo responsável, Armand de 
Maigret, diretor de operações vinícolas de Kroenke.
 Leia mais em http://www.valor.com.br/cultura/5221435/o-risco-de-
borgonha-perder-sua-essencia#  * 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.
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“ALTA FIDELIDADE: TOP 10 DE VINHOS MAIS INSTIGANTES DE 2017” - POR ISABELLE MOREIRA LIMA
ESTADÃO - PALADAR - 06/12/2017

 
 Chegado o 7 de dezembro, já me sinto no direito de dizer que 2017 passou como um furacão e que não é traço de ansiedade começar a fazer a 
retrospectivas do ano. Pensei em emular o protagonista do romance Alta Fidelidade, de Nick Hornby, e compartilhar a lista dos cinco vinhos mais instigantes 
que provei neste ano, seja por sua complexidade de aroma e sabor ou por sua história, e de outros cinco que chamam atenção pelo preço convidativo. Na lista, 
tentei priorizar os vinhos que não conseguiram um lugar ao sol nesta coluna ao longo do ano, mas alguns queridinhos aparecem aqui pela segunda vez. 
 Nesta galeria, você vê cinco vinhos que agradam o paladar e o bolso bolso e outros cinco cujo preço é um desafio mas a complexidade é arrebatadora.

Os vinhos do ano da colunista do Paladar
1 - Joseph Drouhin Bourgogne Aligoté 2015 - Os cinco primeiros vinhos nesta lista são para surpreender na taça e no preço. Em seguida cinco sugestões em 
que o céu é o limite para o bolso. Para começar, um rótulo para negar a afirmação de Jancis Robinson em seu Expert em Vinhos em 24 Horas de que amantes de 
Borgonha são masoquistas – pelos preços abusivos. O Joseph Drouhin Bourgogne Aligoté 2015 de (R$ 109,29 na Mistral) é um branco com estrutura excelente 
para acompanhar uma mesa farta num dia quente.
2 - Bicicleta Gewurztraminer 2015 - O chileno Bicicleta Gewurztraminer 2015 (R$ 53 na La Pastina), tem aroma de flor e lichia e na boca mistura frescor e 
untuosidade com final longo.
3 - Cava Jaume Serra Brut - Estava guardando o Cava Jaume Serra Brut (R$ 49,90 na Adega Alentejana) como trunfo para a coluna de Réveillon, mas já fica 
aqui a dica para os que querem borbulhas espanholas finas e duradouras de Macabeo, Xarel-lo e Parellada com o mais agradável frutado e versatilidade no 
fim do ano. Provei na Expovinis e não esqueci. 
4 - Latido de Sarah 2016 - Difícil achar um tinto barato no time dos elegantes, com acidez alta. É mais comum que estejam com os potentes. Sorte que há o 
Latido de Sarah 2016 (R$ 75 na Belle Cave), que oferece isso mais suculência.
5 - Durbanville Hills 2016 - Se você gosta de Chardonnay fresco e quer sair do comum, vá de África do Sul e Durbanville Hills 2016 (R$ 81 na Zahil), que te 
oferece a pura maçã verde.
6 -Trockenbeerenauslese Verrenberg GG 2013 - A começar pelo fim, um vinho doce alemão, o Trockenbeerenauslese Verrenberg GG 2013 (R$ 1.059 na 
Vind’Ame por 375 ml), me levou aos céus. Imagine os aromas clássicos da Riesling com um toque de mel, e um doce contido e untuoso que vem acompanhado 
de uma acidez brilhante. Com ele, entendi melhor o significado do termo “vinho de meditação”. 
7 - Nossa Calcário 2016 - A portuguesa Filipa Pato, da Bairrada, me deu duas boas surpresas neste ano. Uma delas foi o Nossa Calcário 2016 (R$ 210 
na Casa Flora), um branco 100% Bical fermentada em barrica melhora qualquer mesa ao lado de um pescado – no meu caso era um linguado com bacon e 
alcaparras, receita da Patrícia Ferraz – e impressiona os comensais. 
8 - Quinta da Manoella Vinhas Velhas 2013 - Os portugueses pontuaram bem em 2017. O tinto que ocupa o pódio da coluna vem do Douro mas não é 
supertípico. Trata-se do Quinta da Manoella Vinhas Velhas 2013 (R$ 699 na Adega Alentejana), de Jorge Serôdio Borges, que tem aroma de flor e é de uma 
elegância fina.
9 - Castillo Ygay Gran Reserva Especial 2005 - Do outro lado da península ibérica e com um perfil totalmente distinto, potente e clássico, vem Castillo Ygay 
Gran Reserva Especial 2005 (R$ 889 na World Wine), da tradicional casa Marqués de Murrieta, tão perfeito exemplo de um bom Rioja que chega a ser educativo.
10 - Pio Cesare Langhe Nebbiolo 2014 - Da Itália, o Pio Cesare Langhe Nebbiolo 2014 (R$ 290,40 na Decanter), que provei em um almoço ao conhecer 
a nova e deliciosa carta do bar da Enoteca Decanter. Trata-se de um piemontês marcante e delicioso, ótimo para acompanhar frios e massas. Leia mais em: 
http://paladar.estadao.com.br/noticias/bebida,alta-fidelidade-top-10-de-vinhos-mais-instigantes-de-2017,70002110438

http://paladar.estadao.com.br/noticias/bebida%2Calta-fidelidade-top-10-de-vinhos-mais-instigantes-de-2017%2C70002110438
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  “O JARDIM CHINÊS” - POR  LUIZ HORTA
FOLHA DE SÃO PAULO - 10/12/2017

 
 Que brunch nada, acordei domingo cedo e fui tomar café da manhã 
num restaurante chinês. A alegria deste assunto de comer é procurar sempre a 
zona de desconforto (com longos períodos no carinho do conhecido, claro, pois 
aventuras cansam). O China Garden abre às 8h. Cheguei às 9h e já estava 
lotado. Mesas muito grandes, famílias animadas.
 Fui colocado na entrada, ótima mesa para observar, sendo o único não 
oriental presente. Sou perito em gafes, sempre tenho medo de depositar os 
hachis numa posição que possa ofender ou despejar molho na sobremesa. 
Quando em dúvida, copie os que parecem seguros do que estão fazendo.
 Não parece nem um pouco com a comida chinesa habitual, ocidentalizada, 
fast-food, aquela das caixinhas. É refinada, peculiar. Bem no estilo “lost in 
translation”. Fiquei olhando bestamente os vários cardápios, até que apareceu 
o Thales, garçom brasileiro, falante e entusiasmado pelo lugar em que trabalha. 
Explicou como funcionava: são porções no estilo tapas, as de R$ 9, as de R$ 12, 
as sopas... Pedi algumas porções que deveriam ser seguidas por sopa de siri.
 Não sou muito amigo de sopas em razão do hábito do vinho — demasiado 
líquido numa refeição. Acabei comendo bolinhos fritos de porco e saborosos 
“shaomai” de siri no vapor. Mas o pato me atraia bastante e, como já chegava 
a hora do almoço, pedi também a pele do pato com as panquequinhas e 
recheios, no estilo Pequim, só que para viagem.
 O restaurante é bonito, enorme, uma versão elegante do Chi Fu (no 
tamanho, a comida é muito melhor). A novidade, no caso de restaurantes 
chineses, é ter preocupação em boa oferta de vinhos - aliás uma adega que 
ocupa toda a parede do fundo foi que me alertou. Meu guia e garçom me disse 
que o catena dv syrah-syrah é um dos favoritos dos clientes, com o pato.
CHINA GARDEN - Onde: av. Turmalina, 45, Aclimação
PATO E VINHO - Já escrevi bastante sobre o assunto, talvez por gostar tanto 
de comer patos, das mais variadas maneiras. No caso era um pato a pequim, 
mas só a pele crocante laqueada, as pequenas panquecas e os adereços e 
molho. Quem nunca viu isso, pense numa tapioca. Pedaços da pele da ave são 
apresentados com círculos de massa cozida, um prato com cebolinha, tiras de 
pepino e outras coisas cruas.
 Isso é montado pelo cliente ao seu gosto, um pedaço da pele, alguns 
recheios, terminando com o molho, que é uma pasta densa e temperada, 
fruto dos caldos do assado mais outros ingredientes. A textura é de um molho 
barbecue. Isso é enrolado e comido com a mão.
 Como estamos no período pós-Beaujolais Nouveau, é um tipo de vinho 
refrescante, ligeiro, matador de sede, que combina bem com a informalidade de 

comer com a mão os nacos de pato, que serão adequadamente acompanhados 
por amplos goles do vinho. Mas outros tintos com boa presença de acidez farão 
bonito também, pois a pele é gordurosa.
 Já os bolinhos no vapor, como expliquei, vão com chá. Se forem 
consumidos como almoço e houver vontade de beber vinho, pela delicadeza 
dos sabores (em especial o de siri), eu prefiro um branco seco. Andei provando 
alguns na semana passada. Selecionei dois que me agradaram bastante, um 
português e um grego.
 Leia mais em: http://www1.folha.uol.com.br/colunas/luiz-
horta/2017/12/1941919-o-jardim-chines.shtml 

VINHOS DA SEMANA: (1) Tetramythos Roditis, R$ 98,50 (Decanter). (2) José 
Maria da Fonseca BSE, R$ 85,80 (Decanter ). (3) Alamos Syrah, R$ 62,16 (Mistral 
). (4) Canepa Novíssimo, R$ 38 (Wine.com.br). * valores de referência.  * Luiz 
Horta - Viajante crônico e autor dos livros eletrônicos ‘As Crônicas Mundanas 
de Glupt!’ e ‘Vinhos que cabem no seu bolso’. Escreve aos domingos na Folha 
de São Paulo e aos sábados no O Globo/Ela

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/luiz-horta/2017/12/1941919-o-jardim-chines.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/luiz-horta/2017/12/1941919-o-jardim-chines.shtml
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VINHO E CULTURA
NOTÍCIAS ENOGASTRONOMICAS E DICAS

PESQUISA APONTA QUE VINHO FAZ BEM PARA OS MÚSCULOS
 Estudo sugere que composto encontrado no vinho ajuda a proteger o cérebro e prevenir envelhecimento. Um estudo liderado por pesquisadores da Escola 
de Medicina e Instituto de Pesquisa Tech Carilion e publicado no The Journals of Gerontology, Series A: Biomedical Sciences and Medical Sciences revelou que 
o resveratrol, composto encontrado no vinho, pode proteger as conexões neurais no cérebro e das fibras musculares contra os efeitos do envelhecimento.
 As junções neuromusculares são sinapses que coordenam os sinais químicos entre os neurônios motores e as fibras musculares. Quando um sinal viaja do 
cérebro para os músculos do braço para dizer à mão que se flexione, essas junções permitem que esses sinais sejam trocados enquanto passam pelas células. 
Com o tempo, essas junções se fragmentam e degeneram, levando a uma menor coordenação motora nos adultos. A pesquisa diz que o resveratrol pode 
retardar esse processo.
 Para o estudo, foram usados ratos tratados com resveratrol. Depois de um ano, os ratos que consumiram mais do composto mostraram 18% menos 
degeneração nas junções neuromusculares. Isso sugere que o resveratrol ajuda a preservar a função motora, apesar de não ajudar a construir novas estruturas 
neuromusculares.
 “Nosso estudo mostra que o resveratrol preserva a integridade das sinapses que controlam todos os movimentos voluntários. Esses achados são significativos: 
eles mostram que as sinapses podem ser protegidas do envelhecimento por uma pequena molécula”, contra o Dr. Gregorio Valdez, líder da pesquisa. (Fonte – 
Revista ADEGA - Redação – 08/12/2017).

O CHAMPAGNE NO MUNDO 
 Dados de mercado mostram quem são os principais consumidores da bebida. Apesar da queda de 2,1% no volume das vendas totais de Champagne no 
ano passado, os espumantes da famosa região francesa praticamente mantiveram seu valor durante 2016, segundo dados do próprio comitê de Champagne. 
Na verdade, houve uma ligeira queda, de 0,6%, que totalizou 4,71 bilhões de euros, valor somente abaixo dos 4,74 bilhões obtidos em 2015.
 Variação similar ocorreu nas vendas internas de Champagne para a própria França, que viram diminuição de 2,5% em volume (estacionando em pouco 
mais de 157 milhões de garrafas) e 0,4% em valor. Vale lembrar que a França continua sendo a principal compradora de Champagne, com mais de 50% das 
garrafas vendidas. Depois vem o Reino Unido e os Estados Unidos, os dois maiores mercados da bebida.
 Em 2016, a Grã-Bretanha viu uma queda abrupta de 8,7% e volume e 14% em valor na importação de Champagne. Já os Estados Unidos viram um 
aumento de 6,3% em volume e 4,9% em valor. Dessa forma, apesar de os britânicos liderarem as importações em volume, com mais de 31 milhões de garrafas 
(quase 10 milhões a mais do que os Estados Unidos compram), os norte-americanos estão na frente quando se trata de valor, com mais de 540 milhões de 
euros, cerca de 100 milhões a mais do que os habitantes da terra da rainha.
 Os mercados que mais cresceram percentualmente em volume de compra de Champagne em 2016 foram o México (com 31%), a Nova Zelândia (29%), 
África do Sul (22%) e Rússia (22%). O Brasil é apenas o 27º maior comprador de Champagne do mundo, com 564 mil garrafas e 10,72 milhões de euros. (Fonte 
– Revista ADEGA - Redação – 07/12/2017).
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BICICLETA DE LILY BOLLINGER, ÍCONE DE CHAMPAGNE, É RESTAURADA
 Veículo histórico nos vinhedos franceses ganhou reforma e foi até parar em festival inglês. 
Lily Bollinger foi uma das grandes damas de Champagne. Ela guiou a empresa que leva seu sobrenome com pulso firme e estava sempre de olho em tudo o 
que ocorria em sua propriedade. Para isso, Madame Bollinger fazia questão de percorrer os vinhedos da região de Champagne de bicicleta.
 Ela e sua Peugeot tornaram-se lendas na paisagem local. Lily faleceu em 1971 e seus pertences permaneceram intocados durante muitos anos. 
Recentemente, a empresa resolveu restaurar sua inseparável bicicleta (com a qual ela percorreu as estradas da região até mesmo durante a II Guerra Mundial) 
e apresentá-la no festival inglês Eroica Britannia, que reúne ciclistas de todos os cantos. 
 O veículo foi conduzido pela primeira vez em mais de 50 anos por Victoria Carfantan, diretora da Bollinger na Grã-Bretanha. (Fonte – Revista ADEGA - 
Redação – 04/12/2017).

VINÍCOLA MOSCONI BERTANI 
 Nos arredores de Verona, no Vêneto, norte da Itália, uma vinícola histórica e belíssima, situada no coração da região produtora do Valpolicella, teria sido 
o berço do clássico Amarone della Valpolicella
A Villa Mosconi Bertani é uma mansão neoclássica, cuja construção se iniciou em 1735. No local já havia uma antiquíssima adega, junto a um assentamento 
de um povo ancestral, anterior ainda à subsequente ocupação romana, onde hoje é a pequena cidade de Arbizzano di Negrar.
 Em 1769, a família Mosconi adquiriu a propriedade inacabada e a completou. Os Mosconi deram grande impulso à produção de vinho naqueles tempos, 
tornando-se uma das maiores adegas do norte da Itália.
 Na época, a vila havia se tornado um importante ambiente intelectual e literário, frequentado por personagens de importância da época, como poetas, 
escritores políticos, pensadores e artistas. Como toda propriedade histórica, nos anos 1920 a mansão sofreu com abandono, depreciações e vandalismo.
 A família Bertani, em 1957, adquiriu e restaurou a propriedade e nela abrigou sua adega e vinícola. Recuperada e restaurada, viu de volta seu esplendor 
arquitetônico e sua requintada decoração, com belíssimos afrescos na sala principal e sua sucessão interminável de salas, que se estendem para ambos os lados, 
através das duas asas laterais à construção central. Hoje, a vinícola promove visitas guiadas, degustações e eventos, como casamentos, concertos eruditos, 
saraus e solenidades corporativas.
 Há uma curiosa história relacionada a esta vinícola. O famoso e cobiçado vinho Amarone della Valpolicella teria sido inventado lá na Mosconi Bertani, 
segundo Giovanni Bertani, herdeiro e atual responsável pela administração da propriedade.
 No ano de 1936, o enólogo responsável se esqueceu de esvaziar uma barrica na qual fermentava um mosto destinado à produção do vinho Recioto, um 
tinto doce elaborado com até quatro variedades de uvas passificadas (colhidas maduras e postas para secar). Graças ao esquecimento, as leveduras ganharam 
tempo e prosseguiram consumindo açúcar (e aumentando o teor alcoólico). Quando ele experimentou o vinho dessa barrica, viu que no sabor havia muito 
pouco açúcar – ou seja, o vinho havia deixado de ser doce e resultara num tinto seco e mais alcoólico, porém com um residual de açúcar. Foi assim que surgiu 
o Amarone della Valpolicella, um vinho que tem hoje centenas de produtores no norte da Itália e fãs ardorosos pelo mundo todo.
Estive duas vezes na Mosconi Bertani. Na primeira, uma manhã calma e luminosa de outubro, a colheita havia se encerrado e havia trabalho somente na 
cantina. Acompanhado do simpático Giovanni Bertoni, experimentei vários de seus vinhos, todos muito bem elaborados, com destaque para o notável Amarone, 
enquanto Giovanni me contava a história da propriedade, até os dias de hoje. Caminhando pela propriedade, sob um céu azul e uma temperatura agradável, 
conheci alguns de seus belos vinhedos ao redor, alguns murados.
 Minha segunda visita foi durante a Vinitaly 2015, quando voltei à vinícola para uma recepção ao cair da noite, em um gélido entardecer de abril. Na 
primeira vez, a visita foi mais divertida.
Mosconi Bertani - www.mosconibertani.it • Località Novare 37024 • Arbizzano di Negrar • Verona – Italy • +39 045 602 0744
Leia mais em: https://blog.clubepaladar.com.br/vinicola-mosconi-bertani/
Texto:Johnny Mazzilli (Fonte – ESTADÃO – Club Paladar – 06/12/2017).

www.mosconibertani.it%20
https://blog.clubepaladar.com.br/vinicola-mosconi-bertani/
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