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AGENDA:
DEGUSTAÇÕES

ABS RIO - FLAMENGO
NATURALMENTE

12/09/2017 - 19:30

Um alimento ou um vinho não é 
melhor que outro apenas porque foi 
elaborado com práticas que valorizam 
a natureza, preservam o ambiente e 
respeitam a saúde do consumidor. 
Mas certamente a não utilização de 
agrotóxicos, adubos químicos ou 
substâncias sintéticas é uma prática 
louvável, que deve ser incentivada. 
E foi por isso que imaginamos este 
evento, em que ingredientes e uvas 
são produzidos de forma orgânica 
e natural. Os pratos são de autoria 
da chef Nadja Pimentel e os vinhos 
– todos franceses – importados pela 
SóVinho. Confira a seleção: Pão com 
sementes, castanha-do-pará, alecrim 
e flor de sal com mousse de queijo 
de cabra e compota de cebola, e 
torrada de pão alemão com coalhada 
– ambos com Les Athlètes du Vin 
Touraine Sauvignon. / Varenike 
(massa fresca com recheio de batata) 
e cebola caramelizada com MuMu 
Chardonnay. / Ceviche de banana da 
terra e cebola roxa com Les Parcelles 
Muscadet. / Vol-au-vent de camarão 
com Bee Famous Rosé Costières de 
Nîmes. / Moqueca de palmito com 
Les Athlètes du Vin Pinot Noir. / 
Frango tailandês com Les Athlètes du 
Vin Chinon.

Valor Individual: R$ 186,00 (sócio) e 

ABS - SP
TINTOS TOP DO ALENTEJO

13/09/2017 - 20:00 H

O ditador Oliveira Salazar pensou em 
fazer do Alentejo o celeiro de Portugal, 
mandando extirpar vinhedos para 
dar lugar a outras culturas. Com a 
queda do regime salazarista, porém, 
a vitivinicultura voltou a florescer na 
região, inclusive com a abertura de 
novas e moderníssimas vinícolas. E, 
confirmando o velho provérbio de 
que “há males que vem para o bem”, 
o Alentejo é hoje berço de alguns 
dos melhores vinhos portugueses, 
especialmente tintos, e uma das 
regiões vinícolas mais conhecidas do 
país. O nível de qualidade alcançado 
pelos tintos alentejanos será objeto 
da degustação do próximo dia 13 de 
setembro, que será conduzida com a 
competência de sempre pelo diretor 
Antonio Cesar Pigati. Nela, teremos 
oportunidade de conhecer melhor as 
características da região como um todo 
e as diferenças que abriga até pelo 
tamanho (é a maior de Portugal), o 
que tem influência direta no estilo dos 
vinhos que produz. E degustaremos 
nada menos do que cinco exemplares 
com presença garantida em qualquer 
lista dos melhores tintos portugueses. 
Não perca e inscreva-se logo! 
Vinhos que serão degustados: Terra 
do Zambujeiro 2012 - Quinta do 
Zambujeiro - Casa Flora = R$ 365,00 
/ Cortes de Cima Touriga Nacional 
Tinto 2012 - Adega alentejana = 
R$ 330,00 / Quinta do Carmo Tinto 
2011 -  Mistral = R$ 202,00 / Dorina 
Lindemann Limited Edition 2013 

R$ 243,00 (convidado).
Limitado a 30 pessoas.
Inscrição: (21) 2285-0497/
abs@abs-rio.com.br
Informações: abs-rio.com.br

ABS RIO - FLAMENGO
VINHOS DO VÊNETO

14/09/2017 - 19:30

Geraldo Alão de Queiroz conduzirá 
a degustação Vinhos do Veneto, 
na qual vai ressaltar os diversos 
aspectos dessa importante região 
produtora da Itália. Para o evento, 
selecionou alguns de seus preciosos 
vinhos, entre eles, os famosos 
Amarone e Recioto della Valpolicella, 
além do Valpolicella Ripasso. Alguns 
deles serão harmonizados com 
comestíveis, entre eles lumache 
(escargots) e queijo de massa azul. Eis 
a seleção dos vinhos: La Rocca Soave 
Classico 2008 – Pieropan – RP = 92 
/ Valpolicella Classico Bonacosta 
2013 – Mais / Valpolicella Superiore 
Ripasso Costamaran 2014 – Michele 
Castellani / Amarone Classico Ca’ 
del Pipa Cinque Stelle DOC 2012 
– Michele Castellani – WS = 92 / 
Recioto della Valpolicella (500ml) 
2005 – Tommaso Bussola. Para o 
final, o Bardolino Classico 2012, da 
Poggi, elaborado às margens do Lago 
di Garda, nas imediações de Verona.

Valor Individual: R$ 261,00 (sócio) e 
R$ 339,00 (convidado).
Inscrição: (21) 2285-0497/
abs@abs-rio.com.br
Informações: abs-rio.com.br

- Plansel Decanter = R$ 250,00 / 
Monte da Ravasqueira Vinha das 
Romãs 2014 -  Tahaa Vinhos = R$ 
228,00.

Valor Individual: R$ 85,00 
(associados), R$ 65,00 
(alunos associados) e R$ 
170,00 (não associados).
Informações e inscrições:
(11) 3814-7853
abs-sp@abs-sp.com.br
Estacionamento no local.



4VINOTÍCIAS

AGENDA:
EVENTOS

BELO HORIZONTE

EVENTO PURO CHILE PREMIUM
14/09/2017 

Uma superdegustação de ícones chilenos, conduzida pelo Sommelier Ariel Pérez Navarro. Vinhos da Degustação: 1- 
Pigmentto Cármenere 2015 / Cachapoal / 2- Tipaume premium Biodinâmico/ Cachapoal / 3- Grez Premium small clay 
Anforas/ Cachapoal Biodinâmica / 4- Epu de Almaviva 2014 / Vale do Maipo / 5- Top Winemakers 100 barricas de Chile 
2011/ Multivales / 6- Carmin de Peumo 2010 Concha y Toro Ultrapremium / Maipo / 7- Clos Apalta de Casa Lapostolle 
Premium 2008 Colchagua / 8- Caballo Loco número 16 Premium Vale Central / 9- Carter Mollenhauer / Los Despachos 
Petit Verdot 2014 - Cauquenes Vale do Maule / 10- Ciénaga de Name Carignan Ultrapremium 2015 / Vale do Maule / 11- 
Almaviva 2014 Ultrapremium Maipo Rothschild & Concha y Toro e 12- Acrobata Número 3 multi safras 2012/2013/2014 
- multi vales Maipo/Colchagua e Cachapoal - uvas Carménere - Cabernet Sauvignon e Syrah. Inclui: * Degustação de 12 
Vinhos. * Antipastos & Rodízio de Pizzas e Queijos Mineiros com diferentes Curas é origens. * Sorteio de 3 Garrafas de 
Vinhos Premium Chilenos.

Valor do Investimento por pessoa R$ 450,00 ou por casal (2 pessoas) R$ 700,00.
Local: 68 La Pizzaria / Espaço Veuve Cliquot - Rua Felipe dos Santos, 68 - Lourdes
Informações e Inscrições com Ariel Perez: (31) 99357-0814
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GRILOS DOC DÃO 2015 – BRANCO 
- PORTUGAL

 Quinta dos Grilos faz parte do Grupo Global 
Wines, Dão Sul, um dos maiores grupos produtores de 
vinho na Terrinha. Está instalada na pequena aldeia de 
Tonda e produz vinhos de qualidade desde meados da 
década de noventa, dispondo de cerca de dois terços 
de castas tintas e um de castas brancas nobres do Dão, 
implantadas numa das melhores zonas da região de 
Tondela nos 20 hectares escondidos entre pinheiros e 
giestas, plantados apenas com castas típicas do Dão. 
Além deste branco, produzem um maravilhoso tinto 
que recebeu 88 pontos e o título de “melhor compra” 
pela Wine Enthusiast e a designação de “boa compra” 

pela Revista dos Vinhos.
Notas de Degustação: Vinho de cor amarela bem clara, com aromas de 
frutas cítricas de tangerina e limão siciliano, num estilo limpo, fácil de gostar. 
Na boca se mostra muito fresco e sua acidez cítrica e crocante dá o ar da 
graça. Corte de Cerceal e Encruzado. Corpo leve e um final longo com boa 
aptidão gastronômica.
Estimativa de Guarda: Já está pronto para a taça. Aproveite o frescor deste 
vinho.
Notas de Harmonização: Para bebericar ou acompanhar queijos de massa 
mole e casca mofada branca (brie, camembert), sardinha assada, presunto 
com melão. Servir entre 7 e 8°C.
Onde comprar: Em BH – ADEGA CB – Rua do Ouro, 548 – Serra. Tel.: (31) 
2515-9977

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. Para o vinho mostrar todo o seu potencial quando for degustado, ele deve ter sido armazenado em ambiente fresco, com controle de 
temperatura e umidade, livre de trepidações e sem contato com a luz. E se você trouxe a garrafa de uma viagem recente, espere o vinho descansar. A lista de 
2015 contemplou 260 rótulos diferentes e a de 2016 alcançou 156 vinhos. Os vinhos aqui descritos foram degustados em degustações promovidas 
semanalmente, sendo a grande maioria delas realizadas às cegas.

AQUITANIA RESERVA SYRAH 2014 – 
MAIPO - CHILE  
 
 As uvas Syrah foram selecionadas por Felipe 
de Solminihac de forma a mostrar a tipicidade da 
variedade: pimenta preta e violeta, taninos macios e 
um toque defumado. Um dos vinhos mais recentes a 
compor a linha Aquitania, reflete a importância e a 
qualidade que a variedade vem ganhando no Chile. 
A Viña Aquitania é uma vinícola boutique, com seus 
vinhedos plantados no sopé da Cordilheira dos Andes. 
Sendo uma pequena vinha, eles fazem tudo no local, 
e assim sendo você poderá ver todo o seu processo 
produtivo.
Notas de Degustação: Cor violácea, escura e 
profunda. Nos aromas aparecem notas de frutas silvestres maduras, com 
ênfase em ameixa escura, toque de especiaria típica da Syrah - pimenta preta. 
No paladar é um vinho elegante, com taninos macios e toque defumado, 
levemente encorpado. Tem retrogosto bem persistente, mostrando a tipicidade 
da casta. Excelente amostra de qualidade x preço.  100% Syrah. Vale a pena 
decantar.
Estimativa de Guarda: Já está pronto para a taça, mas aguenta fácil mais 5 
anos.
Reconhecimentos: 90 Pontos no Guia Descorchados.
Notas de Harmonização: Perfeito para acompanhar carnes vermelhas 
grelhadas (maminha, fraldinha, filé mignon), risotos, queijos como Gruyere 
e Emental ou pode ser servido sozinho nesta idade, como um vinho para 
degustação prazerosa. Servir entre 16 e 18°C. 
Onde comprar: Em BH: ZAHIL – REX-BIBENDI - End.: Rua Antônio de 
Albuquerque, 917 - Funcionários. Tel.: (31) 3227-3009.
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CASA VERRONE SPECIALE SYRAH 2014 – COLHEITA 
DE INVERNO – BRASIL

 Este vinho nascido de vinhedo paulista plantado 
em São José do Rio Pardo e vinificado em Caldas, 
na EPAMIG, é muito bom e surpreende. A vinícola 
Casa Verrone plantou os primeiros vinhedos em 
2009. Hoje são 20 hectares em Divinolândia e 
Itobi, ocupados com as uvas tintas Pinot Noir, Syrah, 
Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc, além das 
brancas Chardonnay, Viognier e Sauvignon Blanc. 
Verrone adotou em parte o método de dupla poda, 
para colheita de inverno, desenvolvido na região 
pelo pesquisador mineiro Murillo de Albuquerque 
Regina, da Epamig. A adoção da técnica de poda 
invertida é parcial. Em Divinolândia são 12 hectares, 
a 1.300 metros de altitude, onde o clima é bastante 
fresco no final do ano. Por isso, não foi feita a 
inversão de safra. O procedimento é realizado 
apenas no vinhedo de Itobi, entre São José do Rio 
Pardo e Casa Branca, origem do Speciale Syrah. A 
Verrone lançou o primeiro rótulo em 2010. Vinifica 

seus vinhos na adega da Epamig, em Caldas. São apenas 10 mil garrafas por 
ano.
Notas de Degustação: Rubi escuro, intenso, profundo, brilhante. Aromas de 
compota de frutas negras como amora e cassis, muito presente coco e mentol 
advindos no estágio em barricas. Mostra ainda notas de especiarias doces, 
própolis e caramelo. No paladar mostra taninos macios e boa acidez, corpo 
médio, tudo muito bem integrado e com o álcool no ponto certo. Um vinho 
de perfil gastronômico, mas que fica muito bem como vinho de degustação 
apenas para aperitivar, já que a fruta compotada, e os taninos macios estão 
em evidência na boca. Passa 12 meses em carvalho francês de segundo uso.
Reconhecimentos: Foi o vinho tinto nacional vencedor do Top 10 da Expovinis 
2017.
Estimativa de Guarda: Pronto para beber mas aguenta mais 4 anos de 
guarda.
Notas de Harmonização: Carnes de caça, cordeiro, queijos maturados e 
massas com molhos potentes. Servir entre 14 e 18°C
Onde comprar: Em BH – ZAHIL – REX-BIBENDI - End.: Rua Antônio de 
Albuquerque, 917 - Funcionários. Tel.: (31) 3227-3009

ALDONIA 100 2013 – RIOJA - ESPANHA
 
 Mario e Ivan Santos representam a quarta 
geração de uma família de enólogos, e criaram este 
projeto com o objetivo de mostrar a diversidade de 
La Rioja. Assim, criaram uma maneira de trabalhar 
com base na “tradição”, mas de acordo com a 
sua própria filosofia. Os vinhos são elaborados 
a partir de castas autóctones criando coupages 
de Graciano, Mazuelo, Garnacha e Tempranillo. 
Localizada no Caminho de Santiago, em Navarrete, 
entre montanhas da Cantábria (no norte) e a Sierra 
Sierra de la Demanda para o sul de la Rioja que 
fornece um clima favorável para o cultivo da vinha. 
A adega tem instalações modernas e tecnologia 
para a elaboração de vinhos de alta qualidade.
Notas de Degustação: Rubi de boa intensidade. 
Nariz muito frutado, lembrando compotas e frutas 
cristalizadas vermelhas (morangos e mirtilos). 
Toque floral de violetas e vegetais, e ainda notas de 
alcaçuz, mais um fundo de chocolate e baunilha. 
Bela complexidade olfativa que se repete no 
paladar fresco, suculento e estruturado. Um vinho equilibrado e fácil de beber. 
100% Garnacha. Vale a pena colocar em decanter!!!
Estimativa de Guarda: Já está pronto para a taça. A guarda aguenta mais 3 
anos (2020).
Notas de Harmonização: Carnes vermelhas, cordeiro, cabrito, cogumelos 
com ervas, massas em molhos brancos e com legumes (acompanhou muito 
bem um gnocchi com ragu de cordeiro), queijos leves ou presunto. Servir entre 
15 e 16°C.
Onde comprar: Em BH: PREMIUM - Rua Estevão Pinto, 351 - Serra (31) 3282-
1588
 Em SP: PREMIUM - Rua Apinajés, 1718 - Sumaré (11) 2574-8303.



7VINOTÍCIAS

 Num roteiro de aprofundar o conhecimento sobre uvas, degustamos nesta semana os 
vinhos da casta Garnacha numa das Confrarias que oriento. E o resultado foi surpreendente, 
com vinho espetaculares, pois a uva que antes usada quase sempre para vinhos de corte como 
o Chateauneuf-du-Pape, mostrou todo o seu valor em vinho varietais também.
 A uva Grenache é uma das mais plantadas em todo o mundo, ocupando cerca de 200.000 
hectares, sendo 80% deles localizados na França e Espanha, regiões que possuem o maior 
cultivo da cepa. Se adaptando extremamente bem a regiões que possuam clima quente e seco, 
a uva Garnacha é utilizada na elaboração de diferentes tipos de vinhos, sendo encontrada em 
maravilhosos exemplares de vinhos tintos, vinhos roses e até mesmo vinhos de sobremesa.
 Com origem no norte da Espanha, em Aragão, perto da região de Rioja, chamada de 
Garnatxa nos países Bascos, a uva também leva o nome de tinto aragonês. Na França é a 
Grenache, presente nos vinhos do Rhône Sul. Historicamente, a Côroa de Aragão se expandiu 
desde o Século XII ao XVII pela França e pela Itália sendo esta uma das razões dela estar presente 
nos três países na região do Mediterrâneo. É a uva dos vinhos rosés na Provence, e vale a pena 
prestar atenção em Tavel no Côtes du Rhône, única região demarcada na França autorizada 
a produzir exclusivamente roses. Na Espanha está presente nos rosés de Navarra no extremo 
nordeste do país.
 Uva de amadurecimento tardio, gosta de muito sol para desenvolver-se e pouca água, 
tendo solo ideal em Rioja, no nordeste da Espanha, onde perdeu espaço para Tempranillo e 
migrou para o sul com sucesso estrondoso na região de La Mancha, encontrando condições excepcionais para seu plantio. Seguiu caminho mais ao sul no 
Priorato a sudeste e Jumilla a sudoeste. Está presente em toda a borda do Mediterrâneo espanhol e francês e nas ilhas, principalmente, Sardenha onde ganha 
o nome de Cannonau.
 Por possuir altas taxas de açúcar, os vinhos originados a partir da casta são, na maioria das vezes, exemplares com graduação alcóolica elevada, motivo 
pelo qual muitas vezes a uva Garnacha é utilizada em vinhos de corte. Apesar da maior parte das vinhas da uva serem encontradas na França (100.000 
hectares) e Espanha (69.000 Hectares), a casta também é cultivada nos vinhedos da Itália (22.000 hec.), México, Estados Unidos (4.000 hec.), Austrália (3.000 
hec.) e Brasil. Com estrutura bem específica, a coloração da uva Garnacha é mais clara do que a habitual encontrada em cepas tintas, além de possuir frutos 
com pele bem fina. Seus vinhos são excelentes opções para acompanhar momentos gastronômicos, graças a sua riqueza de estilo e versatilidade. Os rótulos 
roses são perfeitos na companhia de pescados, já os vinhos tintos, exaltam a complexidade da uva Garnacha quando acompanhados de frutos do mar ou 
legumes grelhados.
 Os seus tintos são vinhos que dependem do terroir. Se criados em regiões mais frias teremos um Garnacha austero. Se vindo de climas mais quentes 
teremos um vinho suculento e levemente ácido, com aromas clássicos de frutos vermelhos com uma sensação elevada de álcool na boca. A uva também tem 
uma versão branca - a Garnacha Blanca ou Grenache Blanc que compõe o Chateauneuf du Pape branco e mais uma dúzia de excelentes brancos na Espanha.

PRINCIPAIS REGIOES PRODUTORAS DOS MELHORES GARNACHAS

ARTIGOS
GARNACHA, GRENACHE E BOAS SURPRESAS NA TAÇA

POR MÁRCIO OLIVEIRA
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ESPANHA – RIOJA: Rioja é uma antiga Denominação de Origem da Espanha, cortada pelo rio Ebro, a nordeste de Ribeira Del Duero, e recebeu fortíssima 
influência dos Romanos e suas tecnologias de engenharia, vinificação e desenvolvimento para a época. Depois os Monges trataram de desenvolver e aprimorar 
o terroir, os vinhedos e os métodos de vinificação. A região se divide em três partes bem distintas e com características bem próprias. 
A Rioja Alavesa, mais ao norte, na encosta da serra da Cantábria é uma região montanhosa, mais fria e com mais umidade, sendo boa para produção de vinhos 
brancos. Os tintos têm característica de vinhos de montanha, mais leves e ácidos. Rioja Baixa, mais ao leste e com vinhedos plantados em zonas de menor 
altura e Rioja Alta, mais a oeste, ambas mais ensolaradas, secas e com solos pobres de matéria orgânica com grande diferencial de temperatura entre os dias 
e as noites de verão. Ideal para uvas tintas encorpadas e com belos índices de taninos e álcool, onde temos excelentes Garnachas. Na Alavessa os tintos são 
austeros, de clima frio. Os vinhos de Rioja Baja e Alta são plenos, excelentes para guarda.
 
ESPANHA- PRIORATO: Os Monges da Ordem dos Cartuxos, de extremo isolamento e clausura, foram, com os da Ordem Cisterciense, as primeiras Ordens 
reconhecidas pelo Papa.
 Sempre se instalavam em locais de muita dificuldade de acesso para atingir o objetivo desta Ordem que era a clausura e a vida de eremita. Os Cartuxos 
franceses instalaram-se perto de Barcelona, algo em torno de cento e poucos quilômetros montanhas acima. Região até hoje de difícil acesso, imaginem por 
volta dos anos de 1110 quando lá chegaram. Logo iniciaram o plantio das primeiras videiras, dando vida ao que é hoje uma das regiões de origem qualificada 
na Espanha.
 No terreno extremamente montanhoso, com solos de origem vulcânica, e muita pedra, com pouco material orgânico na superfície, as videiras são 
plantadas no sistema de socalcos, assim como no Douro. Dai o cuidado com as videiras ser totalmente manual. O clima é de extremos, com grande amplitude 
de temperatura entre o dia e a noite, com videiras encravadas na pedra e voltadas para o sol, tendo como uvas mestras a Garnacha e a Cariñena nas tintas e 
a Macabeo nas brancas.
 As raízes das videiras descem fácil 8 metros para buscar alimento e água, sofrem mas produzem um vinho de exceção. Os vinhedos estão plantados entre 
350 metros até 600 metros acima do nível do mar, em áreas de pouquíssima chuva. Os invernos rigorosos, verões ensolarados com grande amplitude térmica 
criam Garnachas encorpados, densos, profundos em cor, aroma e paladar.

FRANÇA – RHONE SUL 
 No Rhône sul onde rio deságua, mudam a paisagem, as cidades, o clima e as castas em relação ao norte. Do clima continental do norte com invernos 
rigorosos e verões típicos, temos no sul, clima mediterrâneo com invernos chuvosos e verões quentes e secos. Aqui, no Rhône Sul, mudam as uvas. A Syrah, 
predominante no Rhône Norte cede lugar para a Grenache junto com suas companheiras a Mouvèdre e a Cinsault entre outras de menor expressão. Nas 
brancas mantêm-se a Marsanne e Roussanne e agrega-se a Grenache Blanc.
 Quanto à geografia e as cidades o vale bem demarcado do norte dá lugar ao plano onde os vinhedos são plantados na volta de cidades como a de 
Orange, Avignon e Châteauneuf-du-Pape, famosa por seus vinhos e por estar ali o Castelo (hoje ruínas) do Papa, no período em que o Papado transferiu-se 
para Avignon em 1309 até 1377. 
 A Grenache, além de ser uma das castas mais plantadas do mundo, entra no corte dos grandes Châteauneuf-du-Pape, entre outros vinhos da região. Há 
vários segredos que transformaram o Châteauneuf-du-Pape em um dos vinhos mais famosos do mundo. O sudeste da França, na sua AOC, perto da cidade de 
Châteauneuf-du-Pape, tem condições únicas de terroir. Hoje o charme do vinho é a sua composição, nas tintas leva mais de dez tipos diferentes de uvas, mas 
sempre tendo a Grenache como uva mestra. Ao seu mosto são acrescentadas a Syrah (tanicidade e especiarias) e a Mouvèdre (volume e elegância) as outras 
mais ou menos servem para completar o volume deste vinho excepcional.
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 “MUDANÇAS CLIMÁTICAS E OS 
VINHEDOS”- POR JORGE LUCKI

VALOR ECONÔMICO - 08/09/2017

 OCom ou sem (segundo o atual presidente dos EUA) as mudanças 
climáticas que o planeta enfrenta nos últimos tempos, o fato é que o produtor 
de vinho passa o ano inteiro dependente da meteorologia. O ciclo vegetativo 
da parreira requer estações bem definidas, com frio, chuva, luz e calor. Cada 
um no seu devido momento. Frio é benéfico no inverno para que a planta 
repouse; chuvas na medida certa são bem-vindas até a época da floração, na 
primavera; e muita luz e certo calor na fase de maturação das uvas, que se 
desenvolve durante o verão e inicio do outono até a colheita. A questão é que 
o clima é instável e imprevisível e isso tem sido mais frequente nestas duas 
décadas. Este ano não foi diferente na Europa.
 Quando estive em junho último na Vinexpo, em Bordeaux, as expectativas 
dos produtores de várias regiões europeias com relação à safra de 2017 eram, 
no geral, bastante boas, com a floração tendo se desenrolado de forma sã 
e homogênea, ainda que houvesse preocupação com relação à carência de 
chuvas, o que deixava as parreiras sem recursos hídricos para enfrentar o verão 
que começava. O quadro era de seca generalizada. A situação se agravou nas 
semanas seguintes, com ondas de calor durante junho e julho, o que estressou 
as plantas, e adiantou em ao menos duas semanas as datas previstas para a 
colheita.
 Em zonas em que as vindimas acontecem normalmente de meados de 
setembro em diante ainda havia tempo para algumas mudanças (para melhor 
ou pior), mas nas regiões mais quentes muitos produtores tiveram que abreviar 
ou mesmo cancelar suas férias e arregimentar mão de obra para vindimar já 
no inicio de agosto. É o caso do Alentejo, onde boa parte das uvas brancas 
começou a ser colhida na primeira semana do mês, algo que nunca havia 
acontecido, ao menos nos últimos 30 anos, como me afirmou o enólogo Luís 
Duarte, que entrou no Esporão em 1987 e hoje dá assessoria a várias vinícolas 
alentejanas de prestígio. Se ele não conseguiu tirar alguns dias em julho para 
descansar com a família é bem possível que o zeloso Luís consiga fazê-lo agora, 
pela primeira vez em sua vida profissional, aproveitando o fim do verão ou 
início do outono nas praias do Algarve.
 Estes também são os planos de Susana Esteban, que além de, como 
consultora, contribuir para vinhos alentejanos conquistarem importantes 
reconhecimentos internacionais (o Blog 2013, de Tiago Cabaço, ganhou 
medalha de platina e foi considerado o Best Red Blend of the Show do Decanter 
Wine World Awards de 2017), tem sua própria vinícola (ambos são importados 
pela Adega Alentejana), onde produz rótulos alto padrão. Também bastante 

adiantada em relação aos anos anteriores, a colheita de Susana, no entanto, 
está mais atrasada que a dos demais vinhos que ela assessora, em função de 
as uvas provirem unicamente da zona mais alta de Portalegre, sub-região na 
parte norte do Alentejo, de clima bem mais ameno e onde as maturações são 
mais lentas.
 Convencida de que Portalegre seria a melhor origem para a produção 
de vinhos frescos elegantes, foi para lá que Susana Esteban primeiro se dirigiu 
quando deixou a celebrada Quinta do Crasto, no Douro (importada pela 
Qualimpor), em 2007, ao se casar e fixar residência em Lisboa. Outro fator que 
pesou na decisão foi a estrutura fundiária local, caracterizada por pequenas 
propriedades, contrariamente ao resto do Alentejo, nas quais o dono mantinha 
a vinha com o objetivo de produzir seu próprio vinho e a passava para as 
gerações seguintes. Apesar de muitas parcelas terem sido abandonadas, 
aquela zona ainda tem um bom número de vinhas velhas, cujo potencial para 
produzir grandes vinhos ela já conhecia e originavam os “tops” de linha do 
Crasto: o Reserva Vinhas Velhas, o Vinha da Ponte e o Maria Teresa.
 Foram necessários dois anos “batendo pernas” e uma boa dose de 
paciência e determinação para encontrar as parcelas adequadas, uma com 
cerca de 2,5 hectares e parreiras de 30 anos, localizada em Castelo de Vide, 
e duas outras de menos de 0,5 hectare cada, com mais de 80 anos, em Salão 
Frio, distantes 20 quilômetros entre si e situadas na divisa do Parque Nacional 
da Serra de São Mamede, a altitudes de 400 e 700 metros. Da primeira sai o 
Aventura, nas versões branco e tinto - nas vinhas velhas, tradicionalmente as 
castas eram plantadas misturadas, tanto várias brancas quanto várias tintas, o 
que implica fazer duas colheitas distintas, uma para cada gênero, no momento 
ideal de maturação de cada. Das duas outras parcelas são produzidos os 
rebuscados Procura, também em branco e tinto, em quantidades que mal 
chegam a três mil e cinco mil garrafas, respectivamente, e ainda o Sidecar, 
rótulo iniciado em 2014 com a proposta de compor um vinho em parceria com 
um convidado - diferente a cada ano -, que permite mostrar como um terroir 
e as uvas que se tem na mão dão margem a diferentes interpretações. Nesse 
projeto, cujo nome expressa bem o conceito, o parceiro define o que fazer (é o 
condutor) e Susana vai ao lado para colocá-lo em prática. 
 A despeito da seca e das ondas de calor deste ano no Alentejo, fica a 
impressão que o processo de maturação das uvas correu de maneira muito 
favorável, fazendo com que a qualidade da safra de 2017 atinja patamares 
bastante altos. Particularmente, olhando a folhagem ainda verde, sem sinais 
de estresse, impressiona e comprova mais ainda o comportamento das vinhas 
velhas, pela maneira menos traumática como supera condições adversas. * 
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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“VINHO E CONTEXTO ”- POR MARCELO COPELLO
VINOTECA - BACO MULTIMÍDIA - 06/09/2017

  

  Vinho não se combina apenas com alimentos ou com música, como já dissertei a respeito, mas com um contexto ou uma ambience. As circunstâncias 
influem decisivamente em nossa apreciação de uma boa garrafa. Nosso estado de espírito, a companhia, a temperatura do ambiente, a música, a iluminação, a 
decoração, a vista, a estação do ano, o que foi bebido antes e o que esperamos consumir depois. A situação completará o significado da experiência sensorial. 
Por pura diversão, podemos delinear uma classificação dos vinhos neste sentido:
  Alguns, assim como algumas peças musicais, têm uma função. Os prelúdios, ou as aberturas, preparam nossos ouvidos para o que virá a seguir. 
Podemos, então, chamar de vinhos de introdução aqueles cuja função é aguçar o paladar e “fazer a boca”. Já os vinhos de conversação, são para a confraternização 
dos companheiros, como nos poemas de Neruda: gregários, bebidos ao sabor de histórias e risadas. Os vinhos de pretexto dispensam a reputação, são mera 
distração, também conhecidos como vinhos de entretenimento, como a pipoca do cinéfilo. Seu primo é o vinho passatempo, que funciona como o baralho para 
um jogo de cartas. Não muito distante está o vinho de novela, que quase sempre nem é vinho, mas um líquido fake, como água e groselha.
  Os vinhos de visita contém certa formalidade, o rótulo escolhido varia conforme o grau de cerimônia e apreço atribuídos ao visitante. O vinho 
refrescante é aquele que, assim como as narinas, se abrem ante seu frescor, e o paladar, ante sua acidez, faz o coração se abrir para a vida. Temos também o 
vinho para 13 à mesa, que, se for realmente bom, motivará outros 13 a cobiçar um lugar à esta, e logo serão 26.
 Os vinhos de pessoa jurídica, com muitos dígitos no preço, são adequados para fechar grandes negócios. Um contraparente seu é o vinho de ostentação, 
para quem o “ter” é mais importante do que o “ser”. Do mesmo clã, temos os vinhos de sonho, aqueles cujo preço e raridade os afastam de nossa realidade e 
os aproximam de nossas fantasias.
 Os vinhos importantes, próprio para pessoas importantes; e vinhos ainda mais importantes, para pessoas simples para quem qualquer vinho é uma 
dádiva. Muitos almejam provar o vinho para comemorar 100 anos, mas este pode ser o mesmo usado para comemorar cada minuto.
 O vinho dos técnicos – agrônomos, enólogos e agricultores – para quem mais que fermentado de uva, é suor, labor diário, dedicação e sustento. Oposto 
do vinho apolíneodos degustadores profissionais, das fichas, notas, classificações, rankings e guias; parente do vinho dos práticos e objetivos que querem o 
“melhor” por seu dinheiro, e buscam este “melhor” nos guias. Existe ainda o vinho poético, embora a poesia não esteja nele e sim em quem o bebe e faz a sua 
apologia. Não esqueçamos do útil vinho de batalha, quando a quantidade impossibilita a qualidade, muito comum em vernissages, casamentos e noites de 
autógrafos. Também, porque não, o vinho do pileque, pois é preciso ser moderado em tudo, até na moderação, cometendo às vezes alguns excessos.
 O vinho de boas vindas é irmão do vinho de despedida, do qual se pode guardar uma garrafa e transformá-la no vinho do reencontro. O vinho coringa 
é o que serve para todas as ocasiões, como o Champagne, ótimo para o café da manhã, começando o dia ou encerrando a noite. Alguns vinhos são abertos 
simplesmente para matar a sede. Outros são tão encorpados que matam a fome também. Os vinhos de aquecimento são muito úteis em locais de clima frio, 
para aquecer o corpo, a alma e, quem sabe, a cama.
 A família dos vinhos de assunto é grande. Temos o vinho de reminiscências que nos fazem lembrar histórias, ou até inventá-las. Há os que soltam nossas 
línguas e os que as enrolam. Sem falar nos vinhos de conversa fiada e vinhos que são o assunto da conversa. Destes, o antepassado mais ilustre é o vinho 
de meditação, que pede silêncio e concentração. Obras de arte líquida, uma epifania quase religiosa, para se beber de joelhos. Nesta categoria se encaixa 

“Por mais raro que seja, ou mais antigo
  Só um vinho é deveras excelente:
  Aquele que tu bebes calmamente
  Com o teu mais velho e silencioso amigo”
     Mário Quintana.
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a maioria dos vinhos de sobremesa, que nos chegam no final de uma refeição quando estamos em paz com nosso estômago e com nós mesmo, com uma 
sensação de completude e plenitude. Momento propício para pensar na vida em perspectiva, com religiosidade para os religiosos ou contemplação filosófica 
para os agnósticos.
 O vinho pretensioso é o da paixão, pois toda paixão é pretensiosa, é revolucionária, muda nossa maneira de ver o mundo e faz com que o mudemos. 
Uma variante é o vinho da sedução, que hipnotiza os amantes, temperando o encanto, umedecendo o fascínio e aquecendo os espíritos.
 Fascinante é o vinho da harmonização, combinado a cada prato da refeição. Os verdadeiros enófilos sabem, no entanto, que vinho se combina com o 
ar que respiramos. Tintos harmonizam com carne, a de que somos feitos. Brancos são para acompanhar os frutos do mar, com a brisa e o som das ondas, e, 
sobretudo, as sereias.
 O único vinho que não conheço é o da tristeza e o da solidão, pois este azeda rapidamente, sendo conhecido, então, como vinagre. Acima de todos 
o vinho alegre, pois sem alegria, nem a vida nem o vinho valem a pena. Mais em www.marcelocopello.com  / contato@marcelocopello.com Facebook – 
vinhocommarcelocopello  Instagram – marcelocopello I http://www.marcelocopello.com/blog
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“A HISTÓRIA ATRIBULADA DA TOURIGA NACIONAL E OUTRAS CASTAS” - POR PEDRO GARCIAS
REVISTA PRAZERES DA MESA – VINHOS - 09/09/2016

 
 Não nos estamos a dar conta, mas os programas de apoio à plantação e reestruturação de vinhas em Portugal têm vindo a estreitar o número de castas 
para a produção de vinho. Só daqui a umas décadas iremos perceber os efeitos perversos dessa opção. Nunca se deve desistir de uma casta, mesmo daquelas 
que agora têm pouco interesse enológico ou comercial. Se sobrevivem, é porque já foram úteis. No futuro, com alguma probabilidade, vão voltar a ter uma 
segunda oportunidade. As modas no vinho e as políticas públicas mudam demasiado depressa, para além de que não é possível antever os efeitos que as 
alterações climáticas vão ter na viticultura nas próximas décadas.
 Uma coisa é certa: conservar a enorme diversidade de castas que existe hoje em Portugal é um trunfo sem preço num sector tão competitivo e imprevisível 
como é o do vinho. É por isso que choca não haver um programa de incentivo à preservação das vinhas velhas. Não nos estamos a dar conta, mas os programas 
de apoio à plantação e reestruturação de vinhas em Portugal têm vindo a estreitar o número de castas para a produção de vinho. Só daqui a umas décadas 
iremos perceber os efeitos perversos dessa opção.
 A história da Touriga Nacional no Dão mostra-nos como nada pode ser dado como adquirido. No final do século XIX, esta casta dominava mais de 90% 
do encepamento das vinhas da região, de onde se julga ser originária. A segunda casta mais importante era a Alvarelhão. Nessa altura, a Touriga Nacional 
era plantada sem aramação e produzia bem. Com a filoxera, que arrasou grandes parte dos vinhedos, os viticultores do Dão começaram a substituir os porta-
enxertos e as novas videiras tornaram-se menos produtivas. Pouco a pouco, a Touriga Nacional foi sendo preterida por outras castas mais produtivas. Numa 
primeira fase pela Baga, que se julga ser também originária do Dão, mas que hoje está associada à Bairrada, e depois pela Tinta Carvalha, a Moreto, a Tinta 
Pinheira, o Alfrocheiro, a Jaen e a Roriz, entre outras. Nos anos 70 do século passado, a presença da Touriga Nacional era de apenas 5% por cento. Em menos 
de um século, a que é hoje a principal casta tinta portuguesa passou de variedade hegemónica a casta residual. Bastou uma praga para mudar de forma radical 
a paisagem vitícola do Dão.
 O que salvou a Touriga Nacional e a fez voltar a ganhar protagonismo foi o notável trabalho de estudo e selecção de castas para a produção de vinho 
do Porto desenvolvido por José António Rosas e o seu sobrinho João Nicolau de Almeida no Douro, na segunda metade da década de 70 do século passado. 
Uma década antes, Alberto Vilhena, o então director do Centro de Estudos Vitivinícolas do Dão (CEVD), onde deixou um legado ímpar de estudos e de vinhos 
extraordinários e que tem sido continuado por Jorge Brites e Vanda Pedroso, já tinha evidenciado a excepcionalidade enológica da Touriga Nacional. Na sua 
ideia, o vinho tinto do Dão devia levar, no mínimo, 20% desta casta. Mas, nessa altura, os viticultores do Dão estavam mais preocupados com a quantidade do 
que com a qualidade.
 Em 1981, e após muitas microvinificações, José António Rosas e João Nicolau de Almeida identificaram aquelas que consideravam as cinco melhores 
castas para o vinho do Porto e uma delas era a Touriga Nacional, na altura também quase extinta no Douro. As outras eram a Tinta Barroca, a Tinto Cão, a 
Tinta Roriz e a Touriga Franca. Quatro anos depois, arrancou o Projecto de Desenvolvimento Rural Integrado de Trás-os-Montes, que financiou a plantação de 
2500 hectares de vinhas novas no Douro e a reestruturação de 300 hectares de vinhas já existentes, e, a partir daí, a Touriga Nacional voltou a ser procurada. 
De tal forma que, com a explosão dos vinhos tranquilos do Douro, acabou por se tornar na casta bandeira da região e, mais tarde, do próprio país. Hoje, a 
Touriga Nacional está plantada de Trás-os-Montes ao Algarve, mas já começa a ser vítima da sua própria fama, por incutir uma marca muito forte nos vinhos. 
Menos no seu solar, onde a crescente “touriguização” é vista como uma virtude e um desígnio e não como algo negativo, dado tratar-se da casta identitária dos 
vinhos tintos do Dão.
 Nos brancos, esse papel é desempenhado actualmente pela Encruzado, mas nem sempre foi assim. Tudo indica que se trata de uma casta bastante mais 
recente do que a Touriga Nacional, embora também originária do Dão. Foi Alberto Vilhena quem primeiro se enamorou da Encruzado e a começou a utilizar 
nas suas vinificações. Até aí, a Assario Branco (a Malvasia Fina do Douro) e a Barcelo eram mais populares. Em 1985, a Encruzado já surgia em primeiro lugar 
na lista oficial de castas recomendadas, com sugestão para entrar numa percentagem de, no mínimo, 20% no lote dos vinhos brancos, e nos anos seguintes 
começou a expandir-se fortemente, graças, sobretudo, ao trabalho de enólogos como Manuel Vieira, na altura responsável pela Quinta dos Carvalhais, da 
Sogrape.
 Na mesma lista de 1985, a casta mais recomendada era a Cerceal. Outra variedade aconselhada era a Cachorrinho, cuja contribuição não deveria 
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exceder os 20%.  A Cachorrinho chama-se agora Uva Cão e, apesar de ter uma representação ínfima, é uma das variedades com maior futuro no Dão e em 
Portugal, dada a sua elevadíssima acidez natural.
 Com o aumento crescente da temperatura na Terra, as castas de maior acidez vão voltar a ser essenciais. E o mesmo é válido para as castas que melhor 
resistem ao calor, como é o caso da Castelão. Além de se dar bem em regiões quentes, a Castelão origina vinhos que se encaixam nas tendências de consumo 
actuais. Vinhos muito aromáticos, macios e frescos. No entanto, incompreensivelmente, esta casta está em acelerada regressão nas suas regiões tradicionais, 
a Península de Setúbal e o Alentejo, aqui, sobretudo, em detrimento de castas francesas, como a Syrah ou a Petit Verdot. Um erro colossal ditado pelas modas 
que está a colocar em causa a identidade vitivinícola daquelas regiões. Infelizmente, não é o único. Pedro Garcias é jornalista com pós-graduação em Cultura 
Portuguesa, escreve semanalmente sobre vinhos no suplemento Fugas do Público, jornal a que está ligado desde a sua fundação, em 1990. É também produtor 
de vinho e azeite no concelho de Vila Nova de Foz Côa, na sub-região do Douro Superior. (Fonte: http://fugas.publico.pt).
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VINHO GOURMET CHILE COM MOVI NIGHT V | CHILE
5 A 12 DE NOVEMBRO DE 2017

 Uma viagem de conhecimento na procura dos Paladares e Aromas dos Vinhos Chilenos percorrendo os vales vitivinícolas de SAN ANTÔNIO próximo 
à Costa, CASABLANCA entre a capital e Valparaíso e MAIPO abraçando a sua vibrante capital de SANTIAGO. Neles visitando e degustando alguns dos 
seus ícones mais reconhecidos, mas também nos adentrando no mundo das pequenas vinícolas mais desconhecidas, membros da MOVI (Movimento de 
Vinhateiros Independentes) que nasce em 2009 com 12 pequenos produtores e hoje a Família já cresceu com 32 membros. Desde 4 anos atrás organizam um 
interessante e atrativo Encontro e Feira onde todos os seus membros participam oferecendo seus vinhos e até podendo ser adquiridos, misturando gastronomia 
e música.  
 Esta festa convoca a simpatizantes, amantes e especialistas do vinho realizando um passeio de sabores, sensações e contato direto com os seus produtores. 
Este encontro é o chamado MOVI NIGHT que este ano será a sua V Edição no 10 NOV. Uma Jornada de boas experiências gastronômicas, com um produtor 
de Queijo de Cabra, outo de Mel Certificada de Casablanca uma Fazenda centenária do interior ainda em produção com um brunch “a la chilena” de produtos 
típicos e até uma cervejaria artesanal onde não só conhecer a sua produção, mas elaborar a própria cerveja que cada um poderá levar. Além de almoços e 
jantares harmonizados ou típicos campestres com cordeiro “al palo” com os produtores locais.

Informações e reservas: ZÊNITHE TRAVELCLUB Contato: Daniella Starling | E-mail: fit2@zenithe.tur.br | TEL. (31) 3225-7773. 
Programação completa: zenithetravelclub.blogspot.com.br

VIAGENS
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VINHO E CULTURA
NOTÍCIAS ENOGASTRONOMICAS E DICAS

TAMPA PROMETE CONSERVAR VINHO POR 3 MESES
 A Coravin, fabricante do aparelho que consegue extrair a bebida de garrafas sem desarrolhá-las, lançou sua versão para screw cap. As tampas prometem 
conservar o vinho por até três meses na geladeira e são vendidas a US$ 29 (um pacote com seis) no www.coravin.com (Fonte – ESTADÃO – Isabelle Moreira 
Lima – 06/09/2017).

LANÇAMENTO DO GUIA DE ENOTURISMO
 Acaba de ser lançado o Guia de Vinícolas Brasil & Uruguay (R$ 74 na Saraiva), de Flávio Faria, que traz um raking com 61 vinícolas que valem a visita 
nos dois países. Além de dados sobre as casas, o livro traz dicas que vão desde o que levar na mala até a melhor época para se viajar, além de sugerir roteiros 
para diferentes perfis – viagem em família, amantes de brancos, etc. (Fonte – ESTADÃO – Isabelle Moreira Lima – 06/09/2017).

SUÍÇOS CRIAM CHOCOLATE COR DE ROSA PARA TENTAR RECONQUISTAR CONSUMIDOR
 A Suíça se vangloria de ser pioneira na inovação do chocolate desde o século 19. Depois do chocolate ao leite, do chocolate escuro e do chocolate branco, 
a mais nova variante foi apresentada pelos suíços: o chocolate “rubi” - primeira mudança na coloração em mais de 80 anos.
 A Barry Callebault, maior fornecedora mundial de chocolate e derivados de cacau, espera que a nova variação, de cor rosada, seja especialmente atraente 
para a geração milênio - os consumidores nascidos do começo dos anos 1980 em diante.
 A empresa, sediada em Zurique, não vende diretamente ao consumidor - fornece aos fabricantes mundiais de chocolate. Por isso, vai demorar mais de 
seis meses para produtos feitos com o chocolate rubi chegarem à lojas.
 Os fabricantes têm enfrentado desafios. Os consumidores vêm optando por produtos mais saudáveis e abandonando os grandes fabricantes de alimentos. 
Além disso, o crescimento fraco na economia mundial inibe as vendas.
 O mercado mundial de produtos de chocolate registrou queda de 1,5% em volume em 2015 e de 0,4% no ano passado, segundo a Euromonitor.
 Para reanimar as vendas, os fabricantes suíços estão buscam inovar seus produtos e refiná-los. A Nestlé, por exemplo, expandiu a produção no Japão de 
chocolates KitKat com sabores exóticos, como pistache e amora.
 O lançamento do chocolate rubi se enquadra nessa estratégia. A Barry Callebault enfatizou que o processo de fabricação não envolve frutas vermelhas 
ou condimentantes e corantes baseados nelas. Também afirma que o chocolate rubi não é “amargo, leitoso ou doce, mas sim uma tensão entre o lado frutuoso 
e uma suavidade aveludada”.
 O chocolate rubi é produzido com o cacau rubi plantado em países como Equador, Brasil e Costa do Marfim, mas a inovação vem mais do processo 
industrial, cujos detalhes mão foram divulgados. (Fonte – FOLHA DE SÃO PAULO – Comida – 10/09/2017).

QUAL TERIA SIDO O VINHO DA ÚLTIMA CEIA?
 Arqueólogos fazem uma análise técnica para imaginar preferências dos personagens bíblicos de dois séculos atrás. Protagonista em muitos trechos 
bíblicos, o vinho ainda é um forte símbolo do cristianismo. E se em um exercício os aspectos religiosos fossem colocados de lado, e uma análise focada na bebida 
crística, fosse feita. Quais seriam as preferências dos consumidores de vinhos na época em que Jesus viveu?
Arqueólogos e historiadores já encontraram provas substanciais de vinificação nas regiões que Jesus teria percorrido. Para o arqueólogo Patrick McGovern, 
professor do Museu de Arqueologia da Universidade da Pensilvânia, o vinho servido na Última Ceia poderia ter sido muito semelhante ao Amarone de hoje, 
com base em evidências existentes sobre as práticas de vinificação na área naquele momento histórico.
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 A literatura sobrevivente diz que os vinhos locais da antiga Jerusalém e Judá foram descritos como escuros e ricos. McGovern relata ainda que o vinho 
das terras altas da Transjordânia central era notoriamente tão forte que “induzia o corpo a pecar”.
 De acordo com o pesquisador, apenas os melhores vinhos eram envelhecidos e bebidos puros. A maioria era misturada com água ou mesclada com uma 
gama de especiarias e ervas, como pimenta, absinto, alcaparras e açafrão, o que sugere uma semelhança com os contemporâneos coquetéis à base de vinho 
e as versões de mulled wine, ou vinho quente, por aqui. No Evangelho de Marcos, um vinho de mirra é oferecido a Jesus depois que os soldados o vestiram e 
ele se recusa. A mirra e outras resinas de árvores exóticas provavelmente teriam sido adicionadas aos vinhos do período. 
 Segundo o pesquisador, a ideia não era apenas encobrir os sinais de um vinho em deterioração, embora isso fosse um incentivo adicional, mas, sim, 
manter os vinhos por mais tempo e produzir novos e excitantes gostos para os paladares cansados.
 Outros pesquisadores também estão analisando as características dos vinhos apreciados há 2.000 anos. Guy Bar-Oz, do Instituto Zinman de Arqueologia 
da Universidade de Haifa de Israel, escolheu uma abordagem mais técnica para a análise, e está investigando o DNA de restos de sementes de uva para 
aprender mais sobre técnicas de vinificação no período. 
 A hipótese inicial sobre vinhos antigos da região do Negev, no sul de Israel, é que eles podem ter sido bastante poderosos; uma vez que uma característica 
da região é grande insolação e salinidade do solo. 
 A fotossíntese elevada e a pressão osmótica devido à salinidade do solo produzem uvas doces com grandes quantidades de açúcar. Então, talvez a 
qualidade do vinho do Negev tenha sido obtida por seu maior teor de álcool. É o que explica Bar-Oz, alertando que ainda é apenas uma especulação; uma vez 
que a pesquisa ainda está em andamento. (Fonte – Revista ADEGA – Maria Bolognese – 04/09/2017).

O DRAMA DOS GRANDES PRODUTORES DE VINHO NAS TELAS DE CINEMA 
 Ainda sem previsão de ser lançado no Brasil, filme ‘Ce Qui Nous Lie’, ambientado na Borgonha, estreia nos EUA e na Europa. Ce Qui Nous Lie, com 
tradução literal “O que nos liga” chegou aos cinemas americanos e europeus com o nome “Back to Burgundy” (De volta à Borgonha). Ainda sem tradução ou 
previsão de lançamento no Brasil, o filme centra-se em três irmãos: Jean, Juliette e Jérémie, que se reuniram após a morte do pai pouco antes da colheita na 
propriedade vinícola da família. Embora a localização exata dos vinhedos não seja revelada, o trailer mostra a Montagne de Corton, na Borgonha.
Jean, o mais velho, 10 anos antes, procurando escapar de seu pai e da pressão do dever filial e familiar que pesava sobre ele, mudou-se para a Austrália, onde 
se casou e começou sua própria vinícola. Mas os problemas de saúde de seu pai o atrairam de volta.
Juliette administra a propriedade durante a doença do pai, ajudada por um velho amigo da família, Marcel, que é desempenhado pelo enólogo da vida real, 
Jean-Marc Roulot. Além de atuar, ele contribuiu com o roteiro e foi o consultor técnico do filme.
Jérémie, entretanto, se casou com a herdeira de uma poderosa família do universo vinícola, e sofre com as agressões do sogro. Os três irmãos, reunidos, são 
então confrontados com o dilema de retornar à propriedade do pai recém-falecido e recuperar o amor pela viticultura ou vendê-la para pagar despesas e 
dívidas que somam aproximadamente 500.000 euros.A venda os deixariam com cerca de 6 milhões de euros, o que faria deles ricos herdeiros, mas com uma 
sensação de culpa por ter abandonado sua herança e desonrado os ricos mistérios do vinho.
- Custos estratosféricos - O filme dirigido por Cédric Klapisch apresenta um problema cada vez mais real para as famílias vinicultoras francesas - os custos 
estratosféricos de manutenção das terras e as lutas por herança, que estão forçando muitas famílias a vender suas propriedades.
Durante muito tempo, a Borgonha em especial mostrou-se extraordinariamente resistente a esta pressão, mas este ano o Domaine Bonneau-Martray e o 
Domaine Jayer-Gilles, em Corton, foram vendidos para compradores estrangeiros, um americano e um suíço, respectivamente.
Constantemente, o universo da viticultura é tratado de forma poética, romantizada. A verdade, contudo, é que esta é uma indústria que também está suscetível 
a terríveis acidentes de trabalho, que o constante temor de perder os meios de subsistência familiar por colheitas ruins assola a maior parte dos produtores, 
que filhos e netos que não demonstram qualquer interesse em continuar o legado familiar é uma preocupação constante e, às vezes, mesmo com todas estas 
questões superadas, as pressões financeiras, especialmente os deveres de morte e imposto de herança praticados pelo governo francês, obrigam famílias com 
tradição centenária a se despojar da terra e da vida entre videiras.
Este é um filme, que aborda – ainda que não de forma tão crua – o outro lado da vida de uma família produtora. Suas dores, feridas e dificuldades. 
Cabe aguardar o lançamento para enfim saber se os irmãos superam as dificuldades e reconciliam-se com a terra, ou terminam como tantos outros, encerrado 
um capítulo de décadas ao entregar os projetos de suas famílias à investidores internacionais. (Fonte – Revista ADEGA – Maria Bolognese – 05/09/2017).
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RESTAURANTE LA CASSEROLE HOMENAGEIA TOULOSE-LAUTREC COM MENU E VISITAS, SAIBA MAIS
 Instalado no largo do Arouche, o restaurante francês La Casserole presta homenagem ao pintor francês Henri Toulouse-Lautrec, que tem exposição em 
cartaz no Masp, durante o mês de setembro.
 Até o dia 27/9, a casa oferece o menu Cabaret et Bohemie, inspirado em pratos consumidos no final do século 19 e início do século 20. Dividido em 
quatro etapas, o cardápio tem acepipe, entrada, principal e sobremesa (R$ 124 por pessoa; somente jantar).
 Entre as receitas escolhidas para integrar o menu, está o foie gras grelhado com maçã caramelizada e flor de sal e o peixe do dia, com ovos poché, molho 
hollandaise e aspargos.
 Além do menu, a casa promove duas visitas guiadas pela exposição, nos dias 13 e 20/9, seguidas de jantar no restaurante com o menu inspirado em 
Toulouse-Lautrec. A visita, em horário diferenciado, será exclusiva para os participantes da ação promovida pela casa. Os ingressos custam R$ 255 e estão à 
venda no site sabiar.com.
Onde: La Casserole - Lgo. do Arouche, 346, República, região central, tel. 3331-6283. Ter. a sex.: 12h às 15h e 19h às 24h. Sáb.: 12h30 às 16h e 19h à 0h30. 
Dom.: 12h30 às 17h. (Fonte – FOLHA DE SÃO PAULO – Comida – 08/09/2017).
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