
VINOTÍCIAS
O MUNDO DO VINHO EM SUAS MÃOS

”O VINHO NO DIA SEGUINTE” - POR MÁRCIO OLIVEIRA



NESSA EDIÇÃO

06

10

08

”O VINHO NO DIA SEGUINTE” - POR MÁRCIO OLIVEIRA

“SEGREDOS DOS VINHOS DO VESÚVIO” 
- POR  JORGE LUCKI

“A NOVA COR DA VINÍCOLA ARGENTINA 
CATENA ZAPATA” - POR  SUZANA BARELLI

 
 03 VINHO DA SEMANA

 06 ARTIGO

 08 SELEÇÃO DE ARTIGOS

 12 VIAGENS

 14 VINHO E CULTURA: DICA



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. 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! 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. Os vinhos geralmente são provados em degustações promovidas semanalmente, sendo a 
grande maioria delas realizadas às cegas.
** 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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CARPINETO DOGAJOLO IGT TOSCANO BIANCO 2019 – TOSCANA – ITÁLIA
 
 A vinícola Carpineto foi fundada em 1967 e vem ganhando prêmios desde então, especialmente no ano de 
1998, quando vários de seus rótulos ganharam expressão no Mundo do Vinho, participando da exclusiva Lista Top 
100 da Wine Spectator.

Uvas: corte das uvas Chardonnay, Sauvignon Blanc e Grechetto. A uva Grechetto Bianco, ou apenas Grechetto, é 
uma variedade branca cultivada na Itália, nas regiões centrais, no Lazio e na Toscana, bem como na Umbria, onde 
é utilizada na produção de vinhos em Orvieto DOC.
 Acredita-se que a uva Grechetto tenha origem na Grécia, entretanto, por ser amplamente cultivada na 
Itália, nos dias de hoje, sua origem está ligada também com a região da Umbria. Suas vinhas apresentam baixos 
rendimentos e seus frutos têm pele grossa, o que contribui para que a mesma apresente boa resistência contra 
doenças encontradas em vinhedos, bem como para colheitas tardias. Os vinhos Grechetto afetados pelo fungo 
Botrytis cinerea, ou podridão nobre, exibem sabores de noz e são rotulados como Abboccato.

Notas de Degustação: Cor amarela clara com alguns reflexos dourados, apesar da jovialidade do vinho. Notas 
de frutas de polpas brancas e amarelas como pêssego e jambo (nítidas da Chardonnay), toque de grama cortada 
e maracujá azedo (da Sauvignon Blanc) e muita untuosidade e mineralidade. A complexidade evoluiu na taça na 
medida que o vinho aqueceu. No paladar de boa intensidade o vinho repete o perfil aromático e mostra um toque 
mineral. Mais um belo vinho branco, com boa acidez e estrutura, untuoso e com final persistente na boca. O vinho 
amadurece em tanques de inox.

Estimativa de Guarda: Pronto para beber, mas aguenta mais uns 3 anos fácil.

Reconhecimentos e Prêmios: WBA 2019: Safra 2017 – Melhor Branco Outras Castas; WBA 2020: Safra 2018 – Melhor Branco Outras Castas;

Notas de Harmonização: Perfeito para harmonizar com carnes brancas e peixes grelhados ou assados, massas com molhos brancos pouco a médio 
condimentados, carnes de frango e porco. Acompanhou muito bem uma Quiche de Queijo Gruyere e Alho Porró e depois um Sorrentine de Burrata com Limão 
Siciliano e Molho de Tomate Rústico.

Serviço: servi a 7 ºC e provei até 12ºC, numa taça grande

Faixa de Preço – $$

Em BH: EM BH - WINE – Rua Alvarenga Peixoto, 655 – Lourdes – Tel.: (31) 2527 9100
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CARPINETO DOGAJOLO IGT TOSCANO ROSSO 2018 – TOSCANA – ITÁLIA

 Mais um rótulo da Carpineto, este vinho passa 6 meses em barricas de carvalho.

Uvas: Corte de 70% Sangiovese, 20% de Cabernet Sauvignon e 10% de outras uvas.

Notas de Degustação: Rubi de boa intensidade. Os aromas são de frutas escuras maduras como cereja e ameixa, 
com leve nota mentolada ou herbácea, com toques de especiarias como a baunilha e cravo da Índia. Os aromas 
evoluíram na taça mostrando algo de caldo de carne. No paladar, os taninos são perceptíveis, mas que não 
incomodam, com acidez equilibrada e boa persistência. Repete o perfil aromático na boca. 

Estimativa de Guarda: Está pronto. A estimativa de guarda é de 6 anos após a safra. Portanto, para beber até 
2023!

Notas de Harmonização: Perfeito para harmonizar com carnes vermelhas grelhadas ou assadas. Assado e carré 
de cordeiro, risoto de funghi, marinada de legumes e cogumelos, risoto primavera com tiras de mignon, chester 
ao forno, medalhão de filé-mignon, e queijos de massa no limite meio curada. Harmonizou muito bem com um 
Ossobuco em mil folhas de Batata.

Serviço: servi entre 15 e 16ºC, numa taça grande.  

Faixa de Preço – $$

WINE – Rua Alvarenga Peixoto, 655 – Lourdes – Tel.: (31) 2527 9100
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 Uma questão que criou uma boa discussão num recente jantar harmonizado virtual, no qual envio um kit completo com um menu de três tempos para os participantes, 
é o que fazer quando sobra vinho em casa?
 E mais curioso, quando algumas pessoas provar o restinho do vinho no dia seguinte e ele se mostra melhor! 
 O que fazer com esse vinho? Você pode bebê-lo? O que acontece se você fizer isso? Na realidade, não acontecerá nada a não ser uma experiência em que o vinho 
não ficará “imbebível” e nem causará nenhum malefício a sua saúde se ficar aberto além do período recomendado para consumo. Apenas deixará de ter um sabor tão 
agradável, além de perder fineza e intensidade de aromas. 
 De forma geral, os vinhos mais delicados degradarão mais rapidamente ao passo que os mais robustos podem até ficar mais agradáveis no dia seguinte. Em relação 
aos vinhos brancos, devido à sua alta acidez, acredita-se que possam suportar até mais tempo do que os tintos, indo de cinco até uma semana se armazenados na geladeira.
 Ao entrar em contato com o oxigênio, ocorre um processo oxidativo, em que o vinho começa a perder as suas melhores características, afetando os aromas e sabores 
da bebida. 
 O oxigênio pode ser um problema durante a elaboração dos vinhos, sendo evitado ao máximo durante os processos de vinificação o seu contato com a bebida, 
principalmente em relação aos vinhos brancos e rosés. Estes produtos possuem baixa concentração de antioxidantes naturais das cascas das uvas, sendo extremamente 
sensíveis, podendo afetar sua coloração e fineza de aromas. 
 Entretanto, o oxigênio pode ser bem-vindo na elaboração de vinhos tintos, já que durante o processo de fermentação, o oxigênio facilita a transformação dos açúcares. 
Além disto, existem outros elementos que interferem na qualidade do produto final alterando significativamente a qualidade dos aromas e proporcionando maior estabilidade 
de coloração. Tudo isso devido a presença dos famosos polifenóis, os antioxidantes que proporcionam cor, estrutura e longevidade aos vinhos tintos. 
 O excesso de oxigênio pode ocasionar em aromas que remetam ao vinagre, mas para isto acontecer, o vinho deverá apresentar contaminação por bactérias. Então, 
o vinho chega a “avinagrar” dentro da garrafa, ele simplesmente oxida.
 Outros fatores podem afetar a qualidade dos vinhos como a exposição à luz ou a mudança abrupta e constante de temperatura alterando o processo químico durante 
seu período envelhecimento (muito comum em vinhos que ficam expostos em prateleiras de lojas, e que recebem a luz solar).
 Para evitar que o vinho perca rapidamente a sua qualidade, você pode adotar alguns cuidados básicos depois que ele estiver aberto. A primeira dica é colocar a 
própria rolha na garrafa e guardar o restinho na geladeira. Isto é suficiente para beber o vinho no mesmo dia ou, no máximo, no dia seguinte. Se ele ficar guardado por 
mais tempo, o ideal é usar um acessório específico para reduzir a quantidade de oxigênio dentro da garrafa após aberta. Quando for armazenar a garrafa de vinho aberto 
já arrolhada, coloque-a na vertical, porque isto reduz a superfície de contato com o oxigênio. 
 Existem diversos acessórios e ferramentas que podem ajudar a conservar melhor a bebida. Um deles é método de vácuo que retira todo o oxigênio da garrafa e a 
deixa vedada. Outro é sistema é a gás, que cobre o líquido dentro da garrafa com um elemento mais pesado que o oxigênio (em geral um gás neutro como o argônio), e 
assim, cria-se uma barreira protetora que impede o contato do vinho com o oxigênio.
 Existem ainda acessórios mais sofisticados como o Coravin. A tecnologia Coravin patenteada garante que você possa beber qualquer vinho, em qualquer quantidade, 
sem tirar a rolha da garrafa. O vinho é retirado através de uma agulha que penetra na rolha, e na medida em que o vinho sai, injeta argônio na garrafa. Ao tirar a agulha, 
a rolha se lacra por sua própria plasticidade.
 O tempo ideal para consumir a bebida que sobrou depende do estilo do vinho:
Espumantes (Champagne, Cava, Prosecco) - duram, em média, 1 a 2 dias na geladeira, desde que permaneçam vedados com tampa específica, para que não percam 
o gás. Os que são elaborados pelo Método Tradicional, geralmente, duram mais do que os que são elaborados pelo Método Charmat.
Brancos leves e rosés (Sauvignon Blanc, Pinot Grigio, Riesling) – duram até 3 dias na geladeira, sempre com tampa. Devido a sua acidez, eles podem suportar o algum 
tempo após abertos, mas a intensidade de aromas pode ser afetada. 
Brancos encorpados (Chardonnay, Sémillon, Marsanne) – duram de 2 a 3 dias na geladeira, com tampa. Os vinhos brancos encorpados possuem a tendência de durar 
menos do que os leves, pois muitos deles estagiam em barricas de carvalho, sendo expostos ao oxigênio há mais tempo. 
Tintos leves (Gamay, Pinot Noir, Carménère sem carvalho) – duram até 3 dias na geladeira, com tampa. Eles duram menos que os tintos mais estruturados, devido à 
baixa quantidade de taninos. 

O VINHO NO DIA SEGUINTE
POR MÁRCIO OLIVEIRA

ARTIGO
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Tintos encorpados (Cabernet Sauvignon, Malbec, Tannat) - duram cerca de 3 a 4 dias na geladeira, com tampa. O seu tempo de duração está relacionado com a 
quantidade de acidez, álcool e taninos presentes na bebida. Quanto maior as concentrações desses três elementos mais tendem a durar após abertos.
Fortificados (Madeira, Porto, Jerez) – aqui estão os campeões, duram cerca de 15 a 20 dias na geladeira, com tampa. Isso é possível devido à adição de álcool vínico e 
a quantidade de açúcares que estão presentes nos vinhos fortificados.
 Contudo, se a vinho não estiver mais tão gostoso, você poderá usá-lo para cozinhar. O vinho é um excelente ingrediente para diversos tipos de pratos a base de 
carnes, molhos, massas e, até mesmo, sobremesas e drinques. Se não for usar para cozinhar, você pode usar o vinho para lavar frutas e verduras. Ele auxilia na remoção de 
impurezas existentes na superfície de frutas e legumes. 
 Aproveite para comentar se gostou ou não!!! Saúde!!! (baseado em artigos disponíveis na internet)
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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

“ETNA, REGIÃO DA ITÁLIA EM 
ERUPÇÃO” -  JORGE LUCKI

VALOR ECONÔMICO - 19/03/2021

 O arsenal vitícola da Itália não se resume às uvas nebbiolo e sangiovese e 
muitas variedades não tinham o destaque que merecem.
 A rica história italiana, aliada à excepcional vocação vitivinícola da quase 
totalidade de seu território – a França, que disputa com a Itália a primazia no ranking 
das mais importantes nações produtoras, não tem tal diversidade-, fez com que o 
país conseguisse reunir uma seleção de uvas típicas e exclusivas. È um invejável 
patrimônio ter uma nebbiolo, que enejas os fantásticos barolos e barbarescos, ou 
uma sangiovese, casta que garante alguns dos mais famosos vinhos da Toscana. 
O arsenal da Itália, porém, não se limita a essas duas variedades, mas muitas não 
tinham o destaque que mereciam. O processo de renovação vitivinícola do país 
iniciado em 1970 e que foi ganhando cada vez mais força desde então, fez com as 
casta autóctones fossem melhor trabalhadas, ressaltando suas virtudes e valorizando 
suas origens – há uma interdependência inalienável entre uva e procedência.
 Se sucesso de crítica não é normalmente acompanhado de imediato pelo 
público, consumidores antenados têm a vantagem de desfrutar de muitos desses 
vinhos antes que atinjam preços disparatados, como tem acontecido com rótulos 
celebrados da atualidade. O exemplo dado na coluna da semana passada, em 
que os vinhos do Etna tiveram destaque, vale também para os tintos e brancos da 
Campânia, região costeira no sudoeste da Itália, que tem a cidade de Nápoles como 
referência... Leia a reportagem completa em: https://valor.globo.com/eu-e/
coluna/jorge-lucki-segredos-dos-vinhos-do-vesuvio.ghtml

“O VINHO E A SURDEZ DE BEETHOVEN” 
-  MARCELO COPELLO

BACO  –  24/03/2021

 Você sabia que foi o vinho que causou a surdez e a morte do grande compositor 
alemão, Ludwig van Beethoven? Essa foi a conclusão a que chegaram os cientistas 
ingleses que em 2012 apresentaram um estudo sobre o assunto.
A causa de sua surdez e da morte de Beethoven sempre foram um mistério, até que 
estudos feitos em fragmentos de cabelo e de seu crânio, encontraram uma dose de 
chumbo 40 vezes superior ao máximo aceitável.
A conclusão é que este chumbo viria do vinho, pois desde a Antiga Grécia até o 
século XIX era uma prática comum usar chumbo para “adoçar” e conservar vinhos.
Beethoven era de uma família ligada ao vinho, seu avô e seu bisavô eram comerciantes 
da bebida.
 Ele adorava vinho, chegava a beber 3 garrafas inteiras ao dia (a ponto de ter 
cirrose) e dizia ter no vinho uma grande fonte de inspiração para compor. Ele tinha 
paixão por vinhos austríacos (morou próximo à Viena) e por rieslings alemães, é 
claro, e do húngaro Tokaji.
Não custa lembrar que hoje não se usa mais chumbo no vinho. Você pode degustar 
sua taça sem medo, de preferência ao som de uma das 9 sinfonias.
Até em seu leito de morte o vinho esteve presente. Poucas semanas antes de nos 
deixar Beethoven pediu a seu editor que lhe enviasse uma remessa de rieslings de 
Rheingau. O vinho chegou um dia antes de sua morte. Ao receber a notícia de que 
finalmente havia recebido o vinho, Beethoven percebeu que não seria capaz de bebê-
lo. As últimas palavras que ele murmurou foram: “Pena, pena, é tarde demais”... 
Leia a reportagem completa em: http://www.marcelocopello.com/post/o-vinho-
e-a-surdez-de-beethoven

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
 https://valor.globo.com/eu-e/coluna/jorge-lucki-segredos-dos-vinhos-do-vesuvio.ghtml
 https://valor.globo.com/eu-e/coluna/jorge-lucki-segredos-dos-vinhos-do-vesuvio.ghtml
http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
http://www.marcelocopello.com/post/o-vinho-e-a-surdez-de-beethoven
http://www.marcelocopello.com/post/o-vinho-e-a-surdez-de-beethoven
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“OS MELHORES VINHOS E UTENSÍLIOS PARA BEBER AO AR LIVRE” -  LETTIE TEAGUE
THE WALL STREET JOURNAL  –  24/03/2021

 Abrir a rolha ao ar livre não significa se conformar com garrafas menores ou insetos em seu copo. Veja como obter o máximo prazer de embeber ao ar livre.
 Uma vez, em dias pré-pandêmicos, beber vinho ao ar livre com os amigos era uma escolha e não uma necessidade. Mas, como a maioria dos enófilos, aprendi a me 
ajustar à medida que as semanas de privação se transformavam em meses. Bebia vinho em pátios no verão e ao lado de aquecedores e fogueiras no outono. No inverno, 
eu não bebia vinho ao ar livre. Mas agora que a primavera finalmente chegou, estou ansioso para passar mais tempo bebendo ao ar livre.
 Claro, muitos profissionais do vinho têm servido vinho ao ar livre durante todo o ano - seja em mesas à beira-mar em Miami, nas calçadas de Nova York ou com vista 
para um vinhedo em Napa. Esses profissionais sabem como manter o vinho na temperatura certa, esteja 8 ou 80 graus lá fora, quais copos usar e até mesmo como evitar 
que as moscas caiam neles. Quando procurei um conselho, sommeliers e enólogos generosamente compartilharam com algumas lembranças favoritas de beber vinho fora 
de si.
 Vintner Beth Novak Milliken, presidente e CEO da Spottswoode Estate Vineyard & Winery em St. Helena, Califórnia, bebe vinho ao ar livre quase o ano todo - um 
grande benefício de viver no norte da Califórnia, disse ela. Quando ela está bebendo fora, em casa ou na vinícola, ela usa copos normais, mas em qualquer outro lugar ela 
opta por copos Govino, um tipo de plástico que não faz o vinho ficar com gosto de plástico também.
 Houve até um momento em que ela pulou o copo completamente. Há alguns anos, a Sra. Milliken foi esquiar com amigos em Steamboat Springs, Colorado, onde 
conheceu uma certa tradição local. Ela e seu grupo levaram a garrafa para o topo da encosta e, seguindo o costume local, enterraram-na na neve. No final do dia, eles 
voltaram ao local e, como não trouxeram os copos, beberam da garrafa e depois desceram a encosta esquiando - uma grande experiência, relembrou Milliken.
 O restauranteur de Boulder, Bobby Stuckey, esquia bastante nas encostas do Colorado, além de correr e andar de bicicleta. Mas quando se trata de beber vinho ao 
ar livre, é mais provável que ele estenda uma garrafa quando está caminhando com sua esposa, Danette. “Uma caminhada na montanha com uma garrafa de Riesling é 
ótimo, e você não será prejudicado”, disse ele, observando o baixo teor de álcool da maioria dos Riesling. Aldo Sohm, diretor de vinhos da Le Bernardin na cidade de Nova 
York e um ciclista ávido que pedala 320 quilômetros ou mais por semana quando não está trabalhando, também é um fã de brancos claros, especialmente depois de um 
passeio cansativo. “Gosto de algo que refresca, como um Muscadet ou Grüner Veltliner, quanto mais leve, melhor”, disse ele... Leia a reportagem completa em: https://
www.wsj.com/articles/the-best-wines-and-gear-for-drinking-outside-11616590741

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://www.wsj.com/articles/the-best-wines-and-gear-for-drinking-outside-11616590741
https://www.wsj.com/articles/the-best-wines-and-gear-for-drinking-outside-11616590741
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“A NOVA COR DA VINÍCOLA ARGENTINA CATENA ZAPATA” - SUZANA BARELLI
NEOFEED - 27/03/2021

 Conhecida pela qualidade de seus tintos e brancos, a vinícola argentina Catena Zapata faz seu primeiro vinho rosé, especialmente para o mercado brasileiro.
 A vinícola Catena Zapata é conhecida pela qualidade dos seus tintos, elaborados, principalmente com a malbec, e os brancos, com a chardonnay.
 Mas essa vinícola referência nos vinhos argentinos ainda não tinha um rosé com a sua marca, mesmo com o sucesso crescente desta categoria nos últimos anos – a 
importação dos rosados no Brasil cresceu 45% no ano passado, segundo dados da Ideal Consulting.
 O interessante é que o primeiro Catena Rosé está sendo lançado agora graças a uma solicitação do Brasil. “Eu pedi o vinho para eles, para nos ajudar com as vendas”, 
diz Ciro Lilla, o dono da importadora Mistral.
 Não é a primeira vez que Lilla percebe uma lacuna de mercado e pede um vinho especial para uma das vinícolas que tem em seu portfólio. O Cisplantino, da uruguaia 
Pisano, é um dos exemplos.
 A diferença desta vez é que o pedido do importador coincidiu com um anseio dos enólogos. “Estávamos elaborando rosé há dez safras, testando os vinhedos, as 
regiões e a maneira de vinificar”, conta o enólogo Nesti Bajda, da Catena Zapata.
 Assim, quando o departamento comercial solicitou o produto para o Brasil, a vinícola argentina já tinha o rosado pronto para apresentar, o que fez do País o primeiro 
a ter um rosé da Catena Zapata.
 A Mistral importou, nesse primeiro lote, um container do vinho, com 10 mil garrafas, que é vendido por R$ 184 por garrafa. “Agora tem mais países pedindo o rosé 
para a Catena”, afirma Ken Silvério, especialista de mercados chaves da Catena Zapata.
 Pelo preço, certamente o Catena Rosé não disputará mercado com o Mateus Rosé, que segue como o rótulo rosado mais vendido no mercado brasileiro, com preço 
médio de R$ 40. Mas o novo vinho argentino deve surfar na onda dos rosados.
 Há várias razões que explicam o sucesso atual deste estilo de vinho. Primeiro, define Thiago Mendes, fundador da escola Enocultura, os vinhos seguem ciclos, que vão 
mudando com o tempo e com a chegada das novas gerações de consumidores. “Teve a época dos tintos concentrados, dos brancos com madeira e agora estamos numa 
fase de rosé”, afirma ele.
 Há também um avanço nas técnicas de vinificação. No passado, os rosados eram elaborados como um sub-produto dos tintos, quando as vinícolas faziam sangrias 
para concentrar o seu vinho principal.
 Atualmente, os rosés são planejados desde o vinhedo, com as uvas colhidas na maturação ideal para esse estilo. Na Catena, por exemplo, a malbec que dará origem 
ao rosado é colhida duas semanas antes do que aquela que será elaborada como tinto.
 Além disso, os rosados são atrativos para vários perfis de consumidores pela infinidade de tons de rosados e vermelhos, que, ao contrário dos brancos e tintos, se 
destacam nas prateleiras. São vinhos de complexidades diferentes, o que atrai públicos diversos. Eles têm um maior potencial de combinar com receitas que se encaixam no 
clima tropical do Brasil.
 No caso do Catena Rosé, o rosé é elaborado com 90% de malbec, dos vinhedos de Agrelo, onde está a famosa La Pirâmide, a vinícola de inspiração inca da Catena, 
ponto turístico obrigatório para todos que fazem enoturismo na Argentina... Leia a reportagem completa em: https://neofeed.com.br/insiders/a-nova-cor-da-vinicola-
argentina-catena-zapata/

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://neofeed.com.br/insiders/a-nova-cor-da-vinicola-argentina-catena-zapata/
https://neofeed.com.br/insiders/a-nova-cor-da-vinicola-argentina-catena-zapata/
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“A CHEGADA DO SEU VINHO PODE DEMORAR UM POUCO” - JANCIS ROBINSON
JR – 20/03/2021

 
 Nadhim Zahawi, Ministro de Implantação de Vacinas COVID, é talvez um santo padroeiro improvável do comércio de vinho do Reino Unido. No entanto, o lançamento 
da vacina invejável do Reino Unido ajudou a fortalecer a libra esterlina, o que ajudou os comerciantes de vinho britânicos a lidar com o aumento dos custos de importação 
de vinho da UE pós-Brexit.
 Em vez disso, esses comerciantes de vinho estão reclamando veementemente sobre transporte e papelada. E parte da papelada é apenas isso. Desde o Brexit, o 
sistema digital integrado que existia para importar vinho da UE para o Reino Unido foi substituído por um muito mais pesado que envolve o preenchimento de formulários 
impressos.
 A vinícola romena Recaş, de Philip Cox, exporta para todo o mundo, mas vende vinho suficiente na Grã-Bretanha para gerar mais de £ 7 milhões por ano em receitas 
fiscais no Reino Unido. Ele está indignado com o fato de que “o Reino Unido decidiu sozinho voltar à documentação em papel quando todas as outras pessoas no mundo 
estão se tornando digitais, como era a situação no mercado único. O sistema CHIEF [desembaraço aduaneiro] é uma piada. Está desatualizado há 40 anos e não serve para 
o propósito. ‘
 Enquanto isso, os produtores de vinho franceses precisam se registrar na alfândega francesa e, em seguida, preencher um formulário especial de declaração de 
exportação, um EX1. Muitos deles foram informados por seu funcionário da alfândega local que estes são tão complicados que deveriam contratar um agente especial para 
cuidar deles. Isso pode custar entre € 50 e € 70 por remessa, mais taxas de instalação, que podem ser muito onerosas para os pequenos produtores.
 Se o produtor de vinho insistir que o comerciante de vinho do Reino Unido pague pelo EX1, o encargo adicional mínimo por remessa, para incluir a documentação 
de importação do Reino Unido, é de £ 110 e geralmente muito mais. As empresas menores podem pegar apenas um único palete de vinho (geralmente 600–720 garrafas) 
de um produtor individual, o que significaria pagar 15p a mais por garrafa, pelo menos, antes de qualquer aumento.
 De acordo com Simon Taylor da Stone, Vine & Sun, “costumava ser bastante óbvio que, a menos que alguém enviasse uma grande quantidade do Novo Mundo, o 
transporte da Europa era mais barato. Isso não é mais o caso.
 O custo do transporte do vinho aumentou enormemente desde 1º de janeiro. Em parte, isso se deve ao fato de que a nova burocracia adicional aumentou o tempo 
de viagem. Com as cargas mistas tão comuns para vinhos artesanais interessantes, um único erro em apenas uma das muitas formas pode atrasar um caminhão por um 
dia ou mais. Custos mais altos também existem em parte para compensar os muitos caminhões que precisam cruzar o Canal da Mancha vazios, agora que as exportações 
para a UE diminuíram. Transporte de carga, transportadores especializados em vinho, relatam que 30-50% de seus caminhões com destino à Europa atravessam o Canal 
da Mancha vazios. Antes de 2021, a proporção era inferior a 5%.
............
 Importar vinho orgânico está prestes a se tornar mais complicado. A partir de 1º de julho, os importadores do Reino Unido terão que pagar cerca de £ 750 por ano 
para pertencer à Associação de Solo do Reino Unido ou um órgão semelhante e passar por inspeções regulares para verificar a contaminação cruzada entre itens orgânicos 
e não orgânicos. O importador terá que enviar um certificado de inspeção em papel ao produtor, que o envia ao seu organismo certificador para carimbo. O certificado 
original deve então viajar com a mercadoria e ser colocado à disposição da autoridade sanitária portuária. Espere ver importações recordes de vinho orgânico em junho.
 E depois há o negócio de amostras. Eles são essenciais para os importadores que adicionam novos vinhos aos seus portfólios - e também para os redatores de vinhos. 
Louis Wood, especialista em logística da Indigo Wine, descreve a situação atual como “um pesadelo. Os pacotes podem ser retidos na alfândega por semanas a fio e muitos 
mensageiros parecem ter desistido. ‘Eu sei, às minhas custas pessoais, que os impostos e o IVA do Reino Unido são agora, pela primeira vez na minha vida, exigidos nas 
amostras de vinho enviadas da UE. Tom Ashworth, da Yapp Brothers, é um pouco mais otimista, descrevendo o desastre das amostras como “um pouco doloroso. Cobramos 
taxas de £ 50 por duas amostras no valor de € 5 em janeiro... Leia a reportagem completa em: https://www.jancisrobinson.com/articles/your-incoming-wine-may-
be-little-delayed

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://www.jancisrobinson.com/articles/your-incoming-wine-may-be-little-delayed
https://www.jancisrobinson.com/articles/your-incoming-wine-may-be-little-delayed


12VINOTÍCIASVIAGENS

FINAL DE ABRIL.2021 - 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. 

INFOS & RESERVAS: Na ZENITHE TRAVELCLUB Consultoria e Operadora de Experiências EnoGastronômicas | Belo Horizonte | Tel: (31) 3225-7773 | 
Contato: fit1@zenithe.tur.br  | http://zenithetravelclub.blogspot.com.br 

mailto:fit1%40zenithe.tur.br?subject=
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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.

INFOS & RESERVAS: Na ZENITHE TRAVELCLUB Consultoria e Operadora de Experiências EnoGastronômicas | Belo Horizonte | Tel: (31) 3225-7773 | 
Contato: fit1@zenithe.tur.br  | http://zenithetravelclub.blogspot.com.br 
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NOTÍCIAS ENOGASTRONOMICAS E DICAS

NA BORGONHA, SURPREENDA-SE COM PREÇOS BAIXOS
 Não é fácil, na Borgonha, onde os vinhos experimentaram forte demanda mundial nos últimos anos e cujos preços dispararam, encontrar mais bons 
negócios. Aos volumes muitas vezes muito limitados pela pequena área de vinhas, foram acrescentadas várias colheitas, bastante reduzidas pelos baixos 
rendimentos resultantes de vários acidentes climáticos (geadas, granizo, etc.) que têm, em graus variáveis, afetado a região inteira, de norte a sul.
 Boas notícias: as últimas safras, 2018 e 2019, tiveram safras abundantes e a qualidade está lá; As boas condições sanitárias e os elevados níveis de 
maturação têm permitido a produção de muitos vinhos excelentes. A única desvantagem é que os Chardonnays podem ter sofrido com a seca em 2018 e 
às vezes não tinham acidez. Os vinhos de 2019 têm mais brilho e frescura, tanto brancos como tintos, com uma qualidade média ainda superior: os vinhos 
envelhecem, mas a sua avidez pela fruta os torna muitas vezes deliciosos desde a juventude. E às vezes ainda há lindos 2017 e 2016 disponíveis.
 Vamos entrar em detalhes com uma visão geral rápida dos diferentes setores da região. A norte, os vinhedos Chablis e Yonne estão repletos de vinhos 
finos, em particular o Chablis genérico, mas também nas denominações Saint-Bris, Bourgogne Chitry, Bourgogne Côtes d’Auxerre e Bourgogne Épineuil, cujo 
dinamismo é inegável. Menção especial para os Pinots Noirs, em particular em Irancy, que aproveita ao máximo as condições solares dos últimos anos.
 Em Côte de Nuits, vamos dar preferência a Marsannays e Côte-de-Nuits-Villages, e alguns vinhos de Hautes-Côtes. A Côte de Beaune não faltam belas 
descobertas a preços baixos, como os maranges onde o aquecimento global suaviza a aspereza inata dos vinhos. Burgundies genéricos também estão se 
beneficiando do aumento nos prazos de vencimento. Deixe-se surpreender pelos vinhos de Santenay, sejam eles finos ou viris, sem esquecer os revigorantes 
aligotés ... Leia mais em: https://www.larvf.com/en-bourgogne-laissez-vous-surprendre-a-petits-prix,4699068.asp (Fonte – Revue du Vin de France - 
Christian Martray, Roberto Petronio e Jean-Emmanuel Simond – 25/03/2021).

BORGONHA: UM GENEROSO 2017 APÓS DUAS SAFRAS DIFÍCEIS
 Em um nível muito bom, 2017 não apresenta a homogeneidade dos sobreviventes de 2015 ou 2016 na Borgonha. Depois de dois anos muito pobres em 
termos de volume, a Borgonha está voltando à generosidade. E como que para comemorar, os anos de 2017 estão em um nível muito bom, mesmo nos setores 
menos famosos do sul.
 Depois de várias safras de fome, os borgonheses esperavam safras mais altas. 2017 foi generoso deste lado. Com exceção de Chablis e certos setores 
de Mâconnais, os vinhedos da Borgonha tiveram um ano tranquilo: a primavera com seus ares de verão e o verão pontuado por alguns períodos quentes 
esculpidos em uma safra precoce. A colheita às vezes acontecia no final de agosto.
 Em um nível muito bom, 2017 não apresenta a homogeneidade dos sobreviventes de 2015 ou 2016. Mas estes vinhos expressivos e clássicos serão muito 
agradáveis desde a juventude. Em Chablis, identificamos algumas grandes safras, principalmente entre os Grands e Premiers Crus. Os volumes estão um pouco 
maiores do que no ano passado, mas continuam baixos. Não demore para fazer o pedido.
TODOS OS CRUS DA BORGONHA ANALISADOS - Na Côte de Nuits, os rendimentos foram bastante massivos, e será necessário estar atento: os vinhos 
diluídos são numerosos. Alguns setores nos encantaram; as excelentes noites-saint-georges, chamadas a envelhecer com graça, os gevreys, que refletem 
plenamente os seus terroirs, os muito sedutores Premiers crus de Vosne-Romanée. Os brancos da Côte de Beaune são absolutamente deliciosos. No entanto, 
notamos em alguns produtores uma confusão entre frescura e falta de maturação: ao serem coados, alguns vinhos acabam por ficar esguios.
 Nos setores mais meridionais, a Côte Chalonnaise se destacou em 2017 com ótimos tintos. Os Premiers Crus oferecem saldo extra. Infelizmente, os 
preços de venda aumentaram ao mesmo tempo que os volumes, quando deveriam ter se estabilizado! Finalmente, o Mâconnais, onde Pouilly-Fuissé ocupa o 
primeiro lugar, oferece uma safra grandiosa. Longe do caráter solar de 2015, os vinhos oferecem densidade e riqueza na boca. Mostram a frescura de 2016 e 
deliciam-nos com a sua bela acidez.
A QUALIDADE DA SAFRA:
Vinhos tintos: 16,5 / 20. Potencial de envelhecimento: 15,5 / 20

VINHO E CULTURA

https://www.larvf.com/en-bourgogne-laissez-vous-surprendre-a-petits-prix,4699068.asp
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Vinhos brancos: 17/20. Potencial de envelhecimento: 17/20
O LEMBRETE DAS CONDIÇÕES METEROLÓGICAS - As geadas da primavera atingiram principalmente o Chablisien e a Côte Chalonnaise. Esta vinha também 
foi afetada pelo granizo em julho. A safra se destaca pela precocidade, devido a um verão seco e quente, porém sem estresse hídrico.
OS TERROIRS A SEREM SEGUIDOS DE PERTO ESTE ANO: Os Premier Crus of Chablis se destacam, especialmente na margem direita do Serein. Os terroirs 
de Vosne, Gevrey e os melhores Premiers crus de Nuits são irresistíveis. Pommard, Meursault e Puligny são notáveis. Givry está em boa forma, Pouilly-Fuissé 
está brilhando.
CONSELHOS DE COMPRA: Em Chablis e em Auxerrois encontrará excelentes vinhos. Em Côte de Nuits, Marsannay, as aldeias ou Nuits-Saint-Georges ainda 
são (aproximadamente) acessíveis. Maranges oferece uma boa relação qualidade / preço. Em branco, Mersault é imbatível. A Côte Chalonnaise está cheia de 
negócios... Leia mais em: https://www.larvf.com/vin-bourgogne-primeurs-collection-climat-bilan-notes-commentaires,4584584.asp (Fonte – Revue 
du Vin de France – Jean-Emmanuel Simond, Guillaume Baroin, Roberto Petronio e Christian Martray).

COLHEITA NOTURNA DÁ ORIGEM A UM VINHO MELHOR? 
 As primeiras colheitas noturnas teriam sido promovidas nos Estados Unidos no começo dos anos 1970. Luzes se movendo em meio aos vinhedos em plena 
madrugada. Esse tipo de cena ainda é raro no Brasil, mas é algo comum em lugares como a Califórnia, nos Estados Unidos, por exemplo, assim como outras 
regiões vitivinícolas do planeta, especialmente as mais quentes. Mas, por que colher uvas durante a noite?
 A razão, obviamente, está na temperatura. “Durante a noite, a temperatura é naturalmente mais baixa. Por exemplo, na madrugada do primeiro dia de 
colheita da Sauvignon Blanc, a uva chegou à adega com 18°C. Durante o dia, fez-se 31°C. A Sauvignon Blanc é uma uva aromática, cujo vinho vive de aromas 
terpénicos de origem tiólica, e estes são facilmente oxidáveis, perdidos. Temperaturas altas aceleram estes fenômenos oxidativos”, aponta o enólogo da Miolo, 
Miguel Ângelo Almeida, ao falar sobre o início da colheita para o Miolo Reserva Sauvignon Blanc 2019. 
 Ou seja, colher em temperaturas baixas ajuda a manter algumas características, especialmente aromáticas, das uvas – principalmente de variedades 
brancas, mais suscetíveis ao calor. “Manter as uvas frias protege os delicados sabores, peles e polpa. O calor pode ‘cozinhar’ a fruta e torná-la flácida, destruindo 
parte importante da acidez e amolecendo a polpa, fazendo com que a fruta fique ‘gorda’. Ao vindimar quando a fruta está mais fria, as uvas permanecem 
limpas e frescas. Você pode sentir a diferença no suco antes mesmo de transformá-lo em vinho – é crocante e rico e dança na língua”, afirmou Rob Davis, da 
Jordan Winery, que colhe suas uvas Chardonnay à noite desde o ano 2000 na Califórnia.
 As temperaturas frias mantêm a acidez mais alta, minimizam a extração fenólica das peles e mantêm a fermentação sob controle. O calor pode alterar a 
composição do açúcar das uvas e também promover uma fermentação indesejável da levedura selvagem. Níveis mais altos de açúcar também elevam os teores 
alcoólicos do vinho.
HOMEM X MÁQUINA - Há quem possa pensar que a ideia da colheita noturna tenha surgido recentemente, graças aos efeitos do aquecimento global, que 
fez com que os produtores buscassem formas de evitar o calor intenso. No entanto, acredita-se que as primeiras colheitas noturnas tenham sido promovidas 
nos Estados Unidos no começo dos anos 1970, quando se passou a usar as primeiras colheitadeiras mecânicas na Califórnia e também no estado de Nova 
York. Atualmente mais de dois terços da produção californiana é colhida durante a noite... Leia mais em: https://revistaadega.uol.com.br/artigo/colheita-
noturna-da-origem-um-vinho-melhor_12266.html (Fonte – Revista ADEGA - Equipe de Redação – 28/03/2021).

https://www.larvf.com/vin-bourgogne-primeurs-collection-climat-bilan-notes-commentaires,4584584.asp
https://revistaadega.uol.com.br/artigo/colheita-noturna-da-origem-um-vinho-melhor_12266.html
https://revistaadega.uol.com.br/artigo/colheita-noturna-da-origem-um-vinho-melhor_12266.html

	índice

	Next Page 4: 
	Previous Page 4: 
	índice 2: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 

	Next Page 6: 
	Previous Page 5: 
	Next Page 8: 
	Previous Page 7: 
	Next Page 10: 
	Previous Page 9: 
	Next Page 9: 
	Previous Page 8: 
	Next Page 11: 
	Previous Page 10: 
	Next Page 15: 
	Previous Page 14: 
	Next Page 14: 
	Previous Page 13: 
	Next Page 24: 
	Previous Page 16: 
	Next Page 16: 
	Previous Page 17: 
	Next Page 22: 
	Previous Page 18: 
	Next Page 18: 
	Previous Page 24: 
	Next Page 20: 
	Previous Page 25: 
	Previous Page 19: 
	Next Page 19: 
	Previous Page 20: 


