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3VINOTÍCIASVINHO DA SEMANA
POR MÁRCIO OLIVEIRA

 Alguns leitores do VINOTÍCIAS solicitaram que eu sugerisse um vinho por semana, anotando notas de degustação e onde comprar. 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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ESPORÃO VINHA DAS PALMEIRAS 2013 – ALENTEJO - PORTUGAL
 
 A vinha das Palmeiras foi plantada em 1996, na Herdade dos Perdigões, propriedade do Esporão, numa colina. 
Esta colina favorece a exposição solar e a boa drenagem da vinha, o que permite que a casta Alicante Bouschet 
obtenha uma maturação consistente, originando vinhos concentrados e intensos. Hoje a vinha tem 25 anos e produz 
um vinho excepcional criado apenas em anos diferenciados, a partir desta parcela singular, que permite expressar o 
potencial e caráter original da casta e do solo. A Alicante Bouschet é uma casta capaz de originar vinhos “explosivos”, 
únicos, vinhos que nos deixam fixados na taça por largos segundos, presos ao que a casta consegue mostrar. Mas 
para isso, tem de ser muito bem entendida e trabalhada.
 A Alicante Bouschet também depende de nós, consumidores. São vinhos que pedem cuidado com a temperatura 
de serviço, têm de ir para a mesa abaixo da temperatura certa para depois chegar na taça, no ponto correto.

Uvas: 100% Alicante Bouschet.

Notas de Degustação: : apesar dos 8 anos em guarda o vinho se mostra com cor escura, profunda e concentrada, 
o que nos faz lembrar que a Alicante Bouschet é uma casta tintureira (a uva tem polpa vermelha). Os aromas 
lembram ameixa escura, figos secos, algo de terra úmida, mogno, chocolate e nota sutil de couro e defumado, com 
boa complexidade, realçada pela passagem pelo decanter. No paladar, os taninos se mostram ainda presentes, sem 
incomodar, num vinho com boa acidez, complementada pela intensidade presente da fruta, consistente e rica, o 
sabor do chocolate, com um final longo e cheio de especiarias doces. O vinho estagiou durante 12 meses num tonel 
(balseiro) de 5.000 litros de carvalho francês, seguidos de mais 18 meses em garrafa, antes de ir para o mercado.

Estimativa de Guarda: 8 anos e o vinho está perfeito! A ficha técnica da vinícola indica guarda por até 4 anos.

Notas de Harmonização: Perfeito para harmonizar com carnes grelhadas ou assadas. Acompanhou um bacalhau 
com batatas e natas.

Serviço: servir entre 16 e 17ºC, numa taça grande.

Faixa de Preço – $$$

Estava na minha adega e foi aberta com amigos.
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 Via de regra as paisagens de vinhedos são exuberantes. Mas o que pensar de vinhedos em paisagens desérticas?
 Por exemplo, o que falar dos vinhedos cultivados no Deserto chileno do Atacama, considerado o mais seco do mundo. É tão seco que muitas vezes é comparado às 
paisagens de Marte.
 Os enólogos, como regra geral, não resistem à oportunidade de produzir vinho em terras interessantes e nunca antes exploradas. É por isso que o Atacama oferece 
um lugar ideal para a realização de experimentos que, hoje, graças a um pouco de água e muitas práticas inovadoras, estão produzindo resultados positivos.
 A produção de vinho na região desértica setentrional do Chile começou com a chegada dos espanhóis, que queriam uma produção local para as missas católicas, 
principalmente nas localidades de Pica e Matilla. Este vinho tornou-se conhecido local, nacional e até internacionalmente, com um estilo tipo do Vinho do Porto. Essa 
produção desapareceu ao longo do século 20 devido a múltiplos fatores como a desapropriação da água, o fechamento das oficinas de salitre, leis de proteção e outros. No 
entanto, a história do vinho do deserto foi relevante para a região.
 O “Desert Wine Project” é um esforço desenvolvido por uma equipe da Universidade Arturo Prat há 15 anos, que visa resgatar uma tradição perdida da Região de 
Tarapacá. Um processo de pesquisa aplicada que envolveu a compilação de informações históricas, busca de material vegetal, adaptação de novas técnicas de cultivo e 
experimentos contínuos em irrigação, fertirrigação, manejo e outros tem conseguido comunicar os resultados aos cultivadores, ajudando-os a evoluir de uma produção 
artesanal (“pisa da uva” e gestão enológica rudimentar) para uma produção de tipo industrial com especialistas e linhas de produção, com o apoio do Governo Regional de 
Tarapacá.
 Codpa é digno de nota na zona desértica; a sua produção de vinho, principalmente da casta País, conseguiu sobreviver e continuar a produzir o seu vinho Pintatani. 
Uma adição mais recente é o vinho Ayllú, produzido perto de San Pedro de Atacama a uma altitude de 2.400 m. Estes exemplos mostram a oportunidade do deserto de 
oferecer algo novo, diferente e característico de cada região, dando uma contribuição para a agricultura nacional. A produção de vinho no deserto aumenta a diversidade 
de vinhos originais e regionais com características únicas.
O “TERROIR” DO ATACAMA - Os fanáticos por vinho procuram constantemente o “terroir” mais excepcional (características edafoclimáticas que podem ser saboreadas nas 
uvas e no vinho que produzem). O “terroir” do Atacama é particularmente terroso e rústico, uma experiência única para o paladar insaciável dos amantes do vinho.
 Alguns enólogos acreditam que o deserto tem qualidades que dão aos vinhos impressões digitais exclusivas. No mundo do vinho, existe a ideia difusa de terroir, a 
noção de que o sabor do lugar transparece, que o sol e o viticultor e os métodos e a colheita e o solo e a umidade e o vento e a chuva dão forma ao sabor. Por exemplo, 
Chablis tem um sabor mineral de giz por causa do solo em que crescem as uvas Chardonnay. Da mesma forma, os desertos ao longo do mundo têm suas próprias assinaturas 
territoriais.
 A maioria dos vinhedos do Atacama estão localizados próximos à costa do Pacífico, onde podem aproveitar os recursos nutritivos da região e do mar. No entanto, 
existem outros vinhedos que foram cultivados nos setores mais inóspitos, incluindo Toconao e San Pedro de Atacama. A produção de vinho nestas áreas é principalmente 
artesanal.
 A agricultura no deserto é feita por pequenos agricultores em áreas reduzidas. Isso permitirá ter um produto que pode ser considerado do tipo “boutique”, de alto 
valor econômico em pequenos pomares, com mão de obra intensiva e manejo personalizado, vendido no pomar pelo agricultor que o produz, associado a outras indústrias 
como turismo e gastronomia com um mínimo de intermediários. A integração com outras áreas econômicas é especialmente apta para a produção de vinho, podendo ser 
explorada e inclusive utilizada para introdução de outras culturas e atividades das fazendas e zonas de cultivo.
 O projeto permitiu também redescobrir velhas variedades perdidas (uva País, Gros Colman, Torrontés, Ahmeur), redescobriu a produção de vinho em outras áreas da 
Região como a Pampa del Tamarugal.
VALE DO COPIAPÓ – Verdadeiros oásis de cor esmeralda, estes vinhedos destacam-se como joias no contraste do relevo torrado que circunda a cidade de Copiapó. A 
produção de uvas, em grande parte é exportada para os Estados Unidos, o que sustenta a economia da cidade, que se baseia principalmente na mineração.
 Indo na direção sudeste cega-se à vila agrícola de San Fernando, onde muito bons vinhos locais são produzidos desde 1940, um lugar onde a cultura do vinho faz 
parte da comunidade.
VALE DE HUASCO - O Vale do Huasco é freqüentemente referido como o “Jardim do Atacama”. Embora a uva País (para produção do pisco) seja o produto mais produzido 
na região, alguns vinhos verdadeiramente fantásticos estão ganhando reconhecimento.

VINHOS DO DESERTO DE ATACAMA
POR MÁRCIO OLIVEIRA

ARTIGO
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 Os vinhedos de Huasco são constantemente banhados pelo sol, devido aos picos baixos das montanhas costeiras. Somados a isso, estão os ventos quentes que 
transportam a essência sutil e salgada do Oceano Pacífico. O Parque Nacional Llanos de Challe, repleto de flores e vida selvagem, é um paraíso verdadeiramente fértil para 
a produção de vinho.
TOCONAO E SAN PEDRO DE ATACAMA - A mil quilômetros ao norte de Huasco, do outro lado do Deserto de Atacama, uma organização chamada Atacama Tierra Fértil 
tem trabalhado com vinicultores locais e profissionais para desenvolver os vinhedos Toconao nas áreas circundantes de San Pedro.
 As safras do vinho Ayllu produzidas na região obtiveram resultados muito promissores. Em Talabre, a 30 km a sudeste de Toconao, a uma altitude impressionante de 
3.500 m, foram plantados vários vinhedos, considerados os mais altos do mundo.
 E vale lembrar que outras regiões desérticas estão produzindo vinhos ao longo do mundo, como o Deserto de Gobi na China, regiões desérticas do Arizona e Texas 
nos Estados Unidos, Deserto de Negev em Israel, o que demonstra que não há limites para a criatividade em vinhos.
 Aproveite para comentar se gostou ou não!!! Saúde!!! (baseado em artigos da 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

“ELES MUDARAM A HISTÓRIA DOS 
VINHOS NO MUNDO” -  JORGE LUCKI

VALOR ECONÔMICO - 21/06/2012

 Tem gente que tem o dom de fazer acontecer. Para tanto, visão, determinação 
e paixão pela causa são predicados fundamentais. É o que explica, por exemplo, 
Pablo Morandé ter apostado, no início da década de 1980, em Casablanca – região 
situada a nordeste de Santiago. Sua “descoberta” mudou o panorama dos vinhos 
chilenos, não só por ter permitido que o país começasse a produzir vinhos brancos 
de qualidade, mas, em especial, por ter encorajado projetos em áreas que ninguém 
imaginaria antes, caso de San Antonio e Limari, hoje áreas de destaque.  Da mesma 
forma, Nicolas Catena, no início dos anos 90, propôs um novo padrão para os vinhos 
argentinos, cujo êxito serviu para que outros produtores seguissem o caminho. Salvou 
a indústria vitivinícola da Argentina.
 Há mundo afora personagens que, através de ações, mudaram a história do 
vinho ou que, pela maneira de ser, serviram para definir parâmetros e importantes 
modelos de comportamento. Na sequência em que comemorei a coluna de número 
500, cito mais alguns deles.
 – O mais mítico dos vinhos portugueses, o Barca Velha, nasceu oficialmente 
no Douro em 1952 por obra e arte de Fernando Nicolau de Almeida, enólogo 
da Casa Ferreirinha, onde havia começado em 1929 como ajudante do pai, a quem 
sucedeu quando ele se aposentou. A ideia de “seu” Fernando era produzir um vinho 
de mesa, que a região, conhecida pelos internacionais vinhos do porto, nunca se 
preocupara em fazer. Não era apenas uma novidade, um vinho de mesa num lugar 
onde se elaborava exclusivamente Porto. Utilizar as mesmas uvas, mudando apenas 
o processo, não tinha segredo, mas não se chegaria a um vinho de qualidade. O 
segredo para se chegar a um produto equilibrado, percebido pelo pioneiro Fernando 
Nicolau, estava em associar uvas da Quinta do Vale do Meão, no Douro Superior, com 
outras de parcelas mais altas, que guardavam mais acidez. De meras experiências 
produzidas em condições primitivas, até a responsabilidade de soltar o vinho para 
o mercado foi preciso mais tempo... Leia a reportagem completa em: https://
enogastronomicos.wordpress.com/2012/07/31/eles-mudaram-a-historia-
dos-vinhos-no-mundo-por-jorge-lucki-de-jeriel-em-blog-do-jeriel

“VALE DO SÃO FRANCISCO SERÁ A 1ª 
INDICAÇÃO GEOGRÁFICA DO MUNDO PARA 

VINHOS TROPICAIS” -  MARCELO COPELLO
COMER E BEBER – VEJA RIO DE JANEIRO - 01/02/2021

 O Vale do São Francisco (VSF) iniciou sua produção de uvas no início dos anos 
1960 e hoje é a terceira maior região de vinhos do Brasil, com uma peculiaridade, 
faz duas colheitas ao ano.
A paisagem é diferente, nada se parece com as regiões viníferas europeias. Lá as 
videiras estão entre coqueiros, mandacarus, com siriemas e jegues passando ao 
largo.
A região, situada entre os estados de Pernambuco e Bahia, tem clima semi-árido, 
com solos ricos em minerais e pobres de matéria orgânica. Com 3.100 horas de sol 
ao ano e ausência de inverno, é possível, com uso de uma combinação de poda e 
irrigação, fazer duas colheitas ao ano.
Por séculos acreditou-se que a produção de vinhos só era possível entre os paralelos 
30-50 no Hemisfério Norte e 30-40 no Hemisfério Sul. O que equivale a falar, no 
Hemisféro Norte, de uma faixa que engloba o norte da África, EUA até o sul da 
Alemanha. E no Hemisfério Sul, do Uruguai, Chile, Argentina, África do Sul, Austrália 
e Nova Zelândia. O Brasil, exceto uma pequena faixa na fronteira com o Uruguai, 
estaria de fora.
Fazer vinhos no Paralelo 8, em pleno clima tropical, é uma revolução, que colocou 
o Brasil na vanguarda desta nova fronteira. Hoje existe uma associação de vinho 
tropicais, que realiza periodicamente o International Symposium on Tropical Wines – 
ISTW, que em 2016 aconteceu em Petrolina-PE. Participam países como Venezuela, 
Peru, Guiana, Índia, Equador, Tailândia, Índia, Indonésia, Vietnã, Bali, Etiópia, 
Gabão, Quênia, Namíbia, Tanzânia e Polinésia Francesa. Todos fazem vinhos em 
clima tropical, mas um tropical na maioria com regime de chuvas.
 O VSF produz hoje cerca de 7,5 milhões de litros de vinhos de uvas viníferas 
e cerca de 10 milhões de litros de vinhos de não viníferas. Além de muito suco e 
uvas para consumo in natura no mercado interno e para exportação. A região já 
está com sua IP – indicação de Procedência, em processo final de aprovação junto 
ao INPI, e já conta com uma associação de produtores, a VINHOVASF, o Instituto 
do Vinho do Vale do São Francisco. As vinícolas integrantes são: Rio Sol, Terra Nova 
(Miolo), Garziera, Bianchetti, Botticeli, Vinum Sant Benedictus, Vinicola Mandacaru 
(São Braz), Zanlorenzi/Campo Largo, Granvalle (suco e vinhos de mesa), Queiroz 
Galvão (suco), Paluma (suco), ASA (suco)... Leia a reportagem completa em: http://
www.marcelocopello.com/post/vale-do-sao-francisco-sera-1-indicacao-
geografica-do-mundo-para-vinhos-tropicais

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://enogastronomicos.wordpress.com/2012/07/31/eles-mudaram-a-historia-dos-vinhos-no-mundo-por-jorge-lucki-de-jeriel-em-blog-do-jeriel
https://enogastronomicos.wordpress.com/2012/07/31/eles-mudaram-a-historia-dos-vinhos-no-mundo-por-jorge-lucki-de-jeriel-em-blog-do-jeriel
https://enogastronomicos.wordpress.com/2012/07/31/eles-mudaram-a-historia-dos-vinhos-no-mundo-por-jorge-lucki-de-jeriel-em-blog-do-jeriel
http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
http://www.marcelocopello.com/post/vale-do-sao-francisco-sera-1-indicacao-geografica-do-mundo-para-vinhos-tropicais
http://www.marcelocopello.com/post/vale-do-sao-francisco-sera-1-indicacao-geografica-do-mundo-para-vinhos-tropicais
http://www.marcelocopello.com/post/vale-do-sao-francisco-sera-1-indicacao-geografica-do-mundo-para-vinhos-tropicais
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“EM BORDEAUX, A TERRA DO VINHO, UM CLIMA QUE PEDE NOVAS UVAS” - SUZANA BARELLI 
NEOFEED - 07/02/2021

 As mudanças climáticas fizeram os produtores dessa clássica região francesa a buscar uvas alternativas que suportem o calor e as geadas. Pois novas variedades foram 
aprovadas. Entenda o que muda nos tintos e brancos
 Cabernet sauvignon e merlot são as uvas mais conhecidas de Bordeaux. Junto com a cabernet franc e a petit verdot, principalmente, e também a malbec e a carmenère, 
elas formam o que é chamado de corte bordalês. É assim desde que Bordeaux brilha como a terra de um dos melhores, mais caros e mais longevos vinhos europeus.
 No já distante ano de 1855, por exemplo, foram os vinhos elaborados com cabernet sauvignon, principalmente, com merlot e com menores porcentagens das demais 
uvas que foram classificados como Premier Grand Cru Classé, um título cobiçado até hoje e ostentado por ícones como Mouton Rothschild, Lafite, Margaux, Latour e Haut-
Brion.
 Mas nada é imutável no mundo do vinho. As clássicas uvas bordalesas estão ganhando a companhia de seis novas variedades e, acreditem, nem todas são de origem 
francesa – algo impensável para os mais apegados às tradições.
 Nesse início de ano, o INAO, o Institut National de l’Origine et de la Qualité, que coordena as denominações de origem, autorizou o plantio das tintas arinarnoa, que 
é um cruzamento da cabernet sauvignon com a tannat; castets, variedade histórica de Bordeaux; touriga nacional, originária do Dão, em Portugal; e marselan, resultado do 
cruzamento da cabernet sauvignon com a grenache.
 Nas brancas, entraram a liliorila, cruzamento da baroque com a chardonnay, e a alvarinho, da região de vinhos verdes, em Portugal, e da Galícia, na Espanha. 
Sémillon, sauvignon blanc, sauvignon gris, muscadelle, colombard, ugni blanc, merlot blanc e mauzac eram as variedades brancas até então permitidas em Bordeaux.
 As novas variedades foram escolhidas pela sua resistência aos efeitos da chamada mudança climática. No vinhedo, o calor em excesso faz as uvas concentrarem mais 
açucares e perderem sua acidez. As geadas e as chuvas fora de época reduzem a produção e trazem doenças ao vinhedo.
 Assim as variedades escolhidas são uvas com capacidade de manter a acidez, mesmo com o calor, o que para um leigo pode ser traduzido como o frescor do vinho. 
Elas também têm boa adaptação ao estresse hídrico e, não raro, têm maturação mais tardia, escapando das geadas da primavera.
 A arinarnoa, por exemplo, amadurece com baixa produção de açúcar e boa acidez. A touriga nacional, por sua vez, é uma variedade tardia, menos exposta às geadas 
da primavera, como explica o site do Sindicato por produtores de Bordeaux e de Bordeaux Supérieur (Syndicat des AOC Bordeaux et Bordeaux Supérieur).
 As variedades podem ser cultivadas em apenas 5% dos vinhedos de cada propriedade e podem entrar em até 10% do blend
 As novas regras valem já para essa safra.. Leia a reportagem completa em: https://neofeed.com.br/blog/home/em-bordeaux-a-terra-do-vinho-um-clima-
que-pede-novas-uvas/

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://neofeed.com.br/blog/home/em-bordeaux-a-terra-do-vinho-um-clima-que-pede-novas-uvas/
https://neofeed.com.br/blog/home/em-bordeaux-a-terra-do-vinho-um-clima-que-pede-novas-uvas/
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“QUANDO ESTÁ FRIO LÁ FORA, OS ICE WINES SÃO UM ANTÍDOTO PARA BEBER” - JOHN MARIANI
FORBES.COM – 21/01/2021

 
 A história conta que os Ice Wines (Vinhos do Gelo) foram descobertos por acidente quando um barão alemão deixou sua propriedade em um dia de verão para uma 
guerra ou outra, esquecendo-se de dizer a seus camponeses para colher as uvas e fazer vinho no outono. Quando voltou, encontrou os camponeses - que nunca fizeram 
nada que não lhes fosse ordenado - nem colheram as uvas nem fizeram vinho, deixando as frutas congeladas na videira. Literalmente arrancando a vitória das videiras da 
derrota, o barão descobriu que as uvas continuaram a amadurecer com açúcar, o que foi intensificado pelo congelamento que as desidratou, de modo que, quando foram 
prensadas, deram muito pouco suco, mas espetacularmente bom, vinho branco intensamente doce, que em alemão é eiswein.
 A lenda parece muito óbvia, mas não há dúvida de que a paixão por Vinhos do Gelo se desenvolveu primeiro na Alemanha e na Áustria, onde vinhos doces feitos de 
uvas colhidas tardiamente, mas nunca congeladas, são há muito uma parte estabelecida da vinicultura. Vinhos rotulados como beerenauslese e trockenbeerenauslese, no 
entanto, são geralmente atacados no outono por um fungo botrytis chamado Edelfäule (“Podridão Nobre”), que também concentra os açúcares, equilibrados por minerais e 
ácido, assim como os famosos Sauternes e Barsac de Bordeaux. Os Eisweins, por outro lado, não são atacados pela Edelfäule e são pressionados com cristais de gelo ainda 
dentro deles. Eles podem ser tão doces quanto vinhos afetados por botrytis, mas tendem a ser mais ricos, mais parecidos com um licor, e são saboreados como um vinho de 
sobremesa, ou como sobremesa por conta própria.
 A colheita das uvas congeladas é cuidadosamente monitorada, pois as temperaturas congeladas não chegam aos vinhedos alemães muito antes da terceira semana 
de novembro, e esperar pelas temperaturas congelantes - mesmo até fevereiro - é um negócio arriscado, porque as uvas podem simplesmente murchar ou ser comidas por 
pássaros (a rede é geralmente colocada sobre vinhas selecionadas). Mesmo assim, as uvas são cuidadosamente arrancadas da videira à mão, descartando a maioria que 
estragou, resultando em um rendimento que pode ser de apenas 5-10 por cento de toda a colheita. Após a prensagem, os vinhos envelhecem por alguns meses e o nível de 
álcool para naturalmente entre 10-12 por cento. Nesse ponto, você certamente poderá desfrutar do frescor e do caráter frutado de um vinho do gelo, embora ele envelheça 
e adquira nuances mais agridoces e carameladas ao longo dos anos.
 Embora os eisweins alemães e austríacos tenham sido importados para os Estados Unidos, eles permaneceram, em sua maior parte, pouco mais do que peças de 
curiosidade de ouro. Aqueles que amam os vinhos doces alemães têm mais probabilidade de optar pelos níveis mais complexos de sabor em um trockenbeerenauslese 
envelhecido, que pode ser muito caro, bem mais de US$ 100 a garrafa. Os Eisweins oferecem uma alternativa menos cara e um sabor que é exclusivamente seu.
 Mas os vinicultores americanos estão curiosos, então vários - o mais auspicioso, canadenses - estão agora produzindo alguns vinhos notáveis de gelo que podem 
competir com os melhores dos países germânicos. E, sendo experimentais, esses americanos experimentaram variedades de uva diferentes, além da Riesling usual usada 
na Europa. Os mais proeminentes desses novos vinhos de gelo são do vinicultor canadense Inniskillin, com vinhedos na Península de Niágara, em Ontário, e no vale de 
Okanagan, na Colúmbia Britânica - ambos climas frios que podem se transformar em temperaturas congelantes propícias para a produção de vinhos de gelo. De fato, como 
o Canadá não é conhecido por seus vinhos de mesa finos, a chegada há alguns anos desses vinhos de gelo vindos da fronteira surpreendeu os conhecedores, não só pelo 
brilho e intensidade dos vinhos, mas por suas distinções varietais, já que Inniskillin faz vinhos de gelo de Riesling, Vidal, Gewürztraminer e até mesmo da uva tinta Cabernet 
Franc, que produz um adorável vinho do gelo floral de cor rosa e picante. Eles estão nisso há 35 anos.
 A Inniskillin faz uma grande variedade, incluindo cinco da uva Vidal, até uma versão espumante, tudo em garrafas de 375 ml. Os Vidals são como algodão doce, com 
sabores de pêssego e nectarina. Eles também fazem Rieslings e, surpreendentemente, Cabernet Franc.
 O estado de Nova York também produz vinhos do gelo de bom calibre, especialmente em Finger Lakes, assim como o estado de Washington. O Standing Stone Vidal 
do Lake Seneca de Nova York é uma delícia, com uma cor verde-dourada e lindas nuances de baunilha; um dos melhores vinhos de gelo de Washington é o Covey Run 
2002 Reserve Riesling, agora com 18 anos e envelhecendo bem. Um dos meus favoritos entre as entradas alemãs era Johannes Selbach Oster Zelt Himmelweiss Riesling, 
um exemplo muito bonito de um eiswein tradicional com criação real. Custa $ 100 a garrafa ou mais, mas vem em 750 ml. E as garrafas norte-americanas também têm um 
design muito mais distinto.
 A verdadeira medida de um vinho gelado contemporâneo não é, entretanto, ser uma forma extrema de vinho doce curiosamente elaborado; está por se mostrar 
adaptável a tantas uvas para proporcionar tantos sabores e prazeres a serem desfrutados em alguns goles deliciosos, sem muito álcool na barganha. Deixando de ser 
raridades, os vinhos gelados se tornaram luxos como as joias.... Leia a reportagem completa em: https://www.forbes.com/sites/johnmariani/2021/02/02/when-its-
cold-outside-ice-wines-are-the-antidote-to-drink-inside/?sh=7923c0af67b3

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://www.forbes.com/sites/johnmariani/2021/02/02/when-its-cold-outside-ice-wines-are-the-antidote-to-drink-inside/?sh=7923c0af67b3
https://www.forbes.com/sites/johnmariani/2021/02/02/when-its-cold-outside-ice-wines-are-the-antidote-to-drink-inside/?sh=7923c0af67b3
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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=
http://zenithetravelclub.blogspot.com.br
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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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http://zenithetravelclub.blogspot.com.br
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NOTÍCIAS ENOGASTRONOMICAS E DICAS

A AFINAÇÃO, OU A ARTE DE EVITAR PROBLEMAS COM O VINHO
 A afinação pode ser feita durante o envelhecimento ou antes do engarrafamento em mosto branco, se a saúde da colheita estiver degradada ou se esta 
faltar maturidade.
 Praticada ou não dependendo da apreciação dos viticultores, esta técnica simples tem a vantagem de eliminar os defeitos visuais e as pequenas 
imperfeições gustativas do vinho.
 A colagem já era praticada na antiguidade. É uma forma de clarificar o vinho, de lhe dar brilho, de apagar defeitos (oxidação ...) ou de eliminar falsos 
sabores. Completa os vinhos tintos ligeiramente ásperos, atenua os taninos verdes, adstringentes e ressecantes, limita o amarelecimento ou rosado dos vinhos 
brancos, previne turvações e depósitos na garrafa. Quase uma reforma!
 O princípio é simples: uma substância chamada “cola” é adicionada ao vinho. Ela se aglomera com moléculas consideradas indesejáveis, daí seu nome. 
Os agregados assim formados são depositados no fundo do tanque ou barril. Após dez dias, eles são removidos por estantes.
 As “colas” podem ser animais (caseína, clara de ovo, gelatina de porco, bexiga natatória de peixes) ou minerais (argila bentonítica). Embora tenham 
surgido colas sintéticas ou vegetais, a tradicional colagem com clara de ovo, usada para “grands crus” envelhecidos em barris, ainda é praticada. Por outro 
lado, o vínculo de sangue bovino desapareceu... Leia mais em: https://www.larvf.com/vins-collage-troubles-technique-geste-vigneron,4517590.asp 
(Fonte – Revue du Vin de France – Florence Bal – 28/01/2021).

PODA DE POUSSARD REDUZ AS DOENÇAS DA MADEIRA DA VIDEIRA
 Esquecida há mais de 100 anos, a poda de Poussard evita a mutilação e respeita o fluxo de seiva da videira, o que reduz eficazmente as doenças da 
madeira.
 É uma praga. As doenças da madeira da videira, em particular a esca, ameaçam a sustentabilidade da vinha francesa. No entanto, existem soluções 
eficazes, conhecidas há mais de um século, porque naquela época, a esca estava causando estragos.
 Em questão? As feridas de poda mutilantes que ano após ano ferem as vinhas. Por mais de 100 anos essas soluções foram ignoradas até que o Sicavac, 
o centro técnico dos viticultores do Centre-Loire em Sancerre, as atualizou.
 Entre estas soluções: a poda de Poussard, que deve o seu nome a um viticultor de Charente que a aperfeiçoou no início do século XX. Esta poda respeita 
o fluxo da seiva e da videira. A videira bem alimentada é mais saudável, mais capaz de se defender dos perigos externos. Graças a este método, o número de 
plantas doentes em uma parcela é reduzido para pelo menos metade e as que são afetadas são atenuadas... Leia mais em: https://www.larvf.com/la-taille-
poussard-attenue-les-maladies-du-bois,4608264.asp (Fonte – Revue du Vin de France – Florence Bal – 20/01/2021).

QUAIS OS RISCOS DO CONSUMO DIÁRIO DE VINHO?
  O jornal científico britânico The Lancet publicou um estudo no final de agosto que indicava que beber até mesmo uma taça de vinho por dia poderia 
causar patologias relacionadas ao etanol. O Prof. Fabrizio Bucella nos dá as chaves para a compreensão deste estudo.
 No final de agosto, The Lancet, uma prestigiosa revista científica britânica, publicou um estudo que indicava que beber uma taça de vinho por dia poderia 
causar patologias relacionadas ao etanol. Para evitar qualquer simplificação, gostaria de rever as estatísticas reais dos riscos incorridos ao longo de um ano 
com o consumo diário de vinho.
SER ABSTINENTE NOS PROTEGE DE CONDIÇÕES RELACIONADAS AO ETANOL? - Em primeiro lugar, os abstêmios estão protegidos contra o risco de 
desenvolver uma das 23 patologias relacionadas ao etanol identificadas pelo estudo? Não.
 Se você pegar uma população de 100.000 pessoas abstinentes, em um ano, 914 delas desenvolverão uma patologia relacionada ao etanol. Nenhum 
risco não existe. Os abstinentes não estão protegidos contra o risco de desenvolver uma das patologias ligadas ao etanol.

VINHO E CULTURA

https://www.larvf.com/vins-collage-troubles-technique-geste-vigneron,4517590.asp
https://www.larvf.com/la-taille-poussard-attenue-les-maladies-du-bois,4608264.asp
https://www.larvf.com/la-taille-poussard-attenue-les-maladies-du-bois,4608264.asp
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QUAIS SÃO OS RISCOS ENVOLVIDOS PELO CONSUMO DE UM OU DOIS COPOS DE VINHO POR DIA? - Agora considere uma população de 100.000 
pessoas bebendo uma taça de vinho por dia. Em um ano, segundo os resultados de David Spiegelhalter, 918 pessoas desenvolverão uma patologia relacionada 
ao etanol, ou 0,918%.
 Se compararmos os 100.000 abstêmios com as 100.000 pessoas que bebem uma taça de vinho por dia, a diferença de risco é extremamente pequena. 
0,914% para alguns, 0,918% para outros.
 Vamos continuar a demonstração. Desta vez, vamos dar uma olhada em 100.000 pessoas que consomem duas taças de vinho por dia. O estudo do Lancet 
especifica que, em um ano, 977 pessoas desenvolverão uma das patologias ligadas ao etanol. O que dá 0,977% de chance.
QUAL O RISCO PARA A SAÚDE DE CONSUMIR 5 COPOS DE VINHO DIARIAMENTE? - Por fim, o estudo e a imprensa representam um risco enorme, 
falava-se de 37% de chance de desenvolver uma patologia para pessoas que bebem cinco taças de vinho por dia. Não é assim! Na verdade, o risco relativo foi 
confundido com o risco absoluto.
 De 100.000 pessoas que bebem 5 taças de vinho por dia, este é o caso extremo, 1.252 delas desenvolverão uma patologia, ou seja, 1,252%. Isso está 
começando a fazer muito do ponto de vista médico.
 Aqui está a única pergunta a se perguntar: Decido ser abstinente e tenho apenas 0,914% de risco de desenvolver uma patologia relacionada ao etanol 
ao longo de um ano, ou escolho beber cinco copos de vinho por dia e incorrer em um Risco de 1,252%?
 Seja qual for a sua decisão, só existe uma solução, que é provar, com moderação... Leia mais em: https://www.larvf.com/vin-ethanol-sante-alcool-
maladie-cancer-the-lancet-etude-resultats-risques-consommation-quotidienne-jour-chiffres-analyse-scienc,4601712.asp (Fonte – Revue du Vin 
de France – Fabrizio Bucella e Geoffrey Avé – 22/01/2021).

SUPERTOSCANO ORNELLAIA ANUNCIA PROJETO NA CALIFÓRNIA
  A vinícola Toscana Ornellaia anunciou um projeto em parceria com a californiana Dalla Valle Vineyard que recebeu o nome de DVO. O projeto foi 
mantido em segredo por anos, as duas vinícolas já produziram quatro safras, sendo 2017 a primeira. Assim, o primeiro vinho da parceria está planejado para 
sair em outubro de 2021.
 “A amizade entre a Dalla Valle e a Ornellaia e a paixão compartilhada por um grande terroir nos impulsionou em uma nova jornada para criar um 
vinho único e distinto que equilibra a expressividade de Napa com uma abordagem decididamente italiana para a elegância. ” Destaca a declaração conjunta 
assinada por Axel Heinz da Ornellaia e Maya Dalla Valle da vinícola californiana
 A vinícola italiana Ornellaia é reconhecida como uma das grandes que produzem os vinhos chamados Supertoscanos, localizada na região de Bolgheri 
tem uma história e arquitetura incrível... Leia mais em: https://revistaadega.uol.com.br/artigo/supertoscano-ornellaia-anuncia-projeto-na-
california_12816.html (Fonte – Revue du Vin de France – André de Fraia – 05/02/2021).

https://www.larvf.com/vin-ethanol-sante-alcool-maladie-cancer-the-lancet-etude-resultats-risques-consommation-quotidienne-jour-chiffres-analyse-scienc,4601712.asp
https://www.larvf.com/vin-ethanol-sante-alcool-maladie-cancer-the-lancet-etude-resultats-risques-consommation-quotidienne-jour-chiffres-analyse-scienc,4601712.asp
https://revistaadega.uol.com.br/artigo/supertoscano-ornellaia-anuncia-projeto-na-california_12816.html
https://revistaadega.uol.com.br/artigo/supertoscano-ornellaia-anuncia-projeto-na-california_12816.html
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