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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.
 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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CHATEAU DE CURSOL 2016 – AOC BORDEAUX SUPERIEUR – FRANÇA
 
 A propriedade do Château de Cursol está localizada em Loupes, em um magnífico planalto argiloso e típico 
de Entre-Deux-Mers. A vinha histórica foi adquirida pela família Gonfrier em 2015, juntando vários esforços e 
investimentos garantindo o melhor manejo possível na vinha. Seus 15 hectares estão plantados com Merlot, 
Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc em solos argilosos administrados pelo Chateau de Marsan, que faz parte de 
um grande grupo de chateaux comandados pela família Gonfrier que comprou o Chateau de Marsan em 1962, e 
foi ampliando suas vinhas nos anos posteriores.

Corte de uvas: 70% Merlot, 20% Cab. Sauvignon e 10% Cabernet Franc

Notas de Degustação: Cor rubi escruto. Vinho elegante, caráter frutado e macio. Aromas de ameixas maduras, 
especiarias, defumados e tostados. Equilibrado. Corte típico de Bordeaux. No paladar mostra bom frescor e repete 
o perfil aromático. Fácil de beber e gostar, com corpo médio e boa intensidade.

Estimativa de Guarda: é um vinho que está pronto para ser bebido, mas aguenta mais 3 anos fácil!

Notas de Harmonização: Vinho bem versátil, vai bem com carnes vermelhas grelhadas, ou com carnes brancas 
(aves, carne suína), massas e risotos com cogumelos e antipastos. Queijos leves a médio curados. Acompanhou 
muito bem um torndedor com molho de vinho tinto e cogumelos frescos e aligot (um típico purê francês de batatas 
com queijo, criando uma textura mais consistente) preparado pela Chef Carol Machado

Serviço: servir entre 16 e 17ºC.

Faixa de Preço - $$$

Onde Comprar: Importado pela World Wine - Em BH – Loja no Pátio Savassi - Av. do Contorno, 6061 - Piso L2 - Loja 221/222 - Telefone: (31) 
3889-9407
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ALTOS LAS HORMIGAS TINTO 2018 – MENDOZA – ARGENTINA
 
 Um vinho assinado por Alberto Antonini, Attilio Pagli e Leonardo Erazo, enólogos do projeto Altos Las Hormigas, 
este blend é fresco, frutado e equilibrado. Fermentado em tanques de concreto. Alberto Antonini é considerado 
pela revista Decanter um dos cinco mais influentes “flying-winemakers” (enólogos que dão assessoria a vinícolas) 
do mundo. Após trabalhar durante anos nas mais prestigiadas e importantes vinícolas da Toscana, como Antinori 
e Frescobaldi, ele se juntou a Pedro Parra, único especialista em terroir da América do Sul, e Antonio Morescalchi, 
responsável por apresentar a Malbec para o mundo há mais de 20 anos, e fundou a Altos de Las Hormigas, em 
1995, na Argentina. Desde então, a vinícola presenteia o consumidor com exemplares fresquíssimos em que a 
madeira é utilizada respeitando terroir e fruta, como sugerem os preceitos da viticultura biodinâmica

Corte de uvas: 48% Bonarda, 45% Malbec e 7% Sémillon

Notas de Degustação: Cor rubi escuro. Aroma de frutas vermelhas maduras (framboesas) e escuras (cerejas), 
evoluindo para toques de florais e de amora. Em boca possui ótima acidez, com taninos maduros e final sedoso. 
Corpo médio e boa persistência, que convida a um segundo gole. Sem estágio em carvalho, 9 meses em tanques 
de concreto.

Estimativa de Guarda: é um vinho que já pode ser bebido, mas aguenta fácil mais 2 anos. Acredito que será 
melhor aproveitar da fruta presente no momento.

Notas de Harmonização: Vinho para acompanhar carnes grelhadas, pizzas, massas com molhos vermelhos ou 
de cogumelos, e antipastos. Queijos médio curados. Acompanhou muito bem um uma Fraldinha assada com Massa 
a Alho e Óleo.

Serviço: servir entre 15 e 16ºC.

Faixa de Preço - $$

Onde Comprar: Importado pela World Wine - Em BH – Loja no Pátio Savassi - Av. do Contorno, 6061 - Piso L2 - Loja 221/222 - Telefone: (31) 
3889-9407
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PEDREGOSO TABALI MOSCATEL ROSADO LATE HARVEST GRAN RESERVA 2016 – VALE DE ELQUI – CHILE
 
 Elaborado a partir da aromática Moscatel Rosado parcialmente atacada pelo fungo Botrytis Cinerea, causador 
da podridão nobre, este vinho de sobremesa revela grande frescor e elegância. As vinhas estão a 530 metros acima 
do nível do mar, aportando as uvas ótima acidez. 
 As primeiras videiras da Viña Tabalí, fundada em 1993, foram plantadas em um dos vales mais promissores 
ao norte do Chile, o Limarí. A proximidade com o deserto do Atacama e com o Oceano Pacífico - com céu limpo, 
dias quentes e noites frescas - proporciona um terroir extraordinário para a produção de vinhos premium. As zonas 
escolhidas para a plantação de cada variedade de uva são singulares.
 Em 2009, a vinícola adquiriu Talinay, vinhedo mais costeiro de todo o vale que surpreende com rótulos premiados, 
como o de melhor Pinot Noir e o de melhor Chardonnay do Chile. Com qualidade e consistência, o trabalho de Viña 
Tabalí foi reconhecido e, em 2019, a vinícola foi selecionada com uma das 100 melhores do mundo, pela prestigiada 
revista americana Wine & Spirits. Recomendo provar!!! Pode não ser um Sauternes, mas o substituiu muito bem neste 
jantar por menos de 1/3 do preço de uma garrafa do vinho de sobremesa francês!!!

Corte de uvas: Moscatel Rosado

Notas de Degustação: Cor amarelo bem claro. Aromas de frutas cítricas maduras (como tangerinas e Grapefruit), 
frutas brancas (pêras e pêssegos), além de frutas secas (damascos), notas de mel e toques florais de flor de laranjeira. 
Complexo e adorável nos aromas, repete no paladar esta explosão, num vinho de corpo médio, untuoso, com muita 
doçura e frescor. Seu final de boca é elegante e equilibrado, com boa persistência e intensidade, que combina muito 
bem com sobremesas. Nada como a Botrytis para criar belos vinhos de sobremesa.

Estimativa de Guarda: é um vinho que já pode ser bebido, mas aguenta fácil mais 5 a 10 anos. Não estranhe se a 
cor caminhar para o dourado.

Notas de Harmonização: Vai bem com sobremesas de tortas de frutas, como esta Torta de Figos preparada pela Chef Carol Machado. Certamente irá muito 
bem como queijos azuis como o Roquefort e Gorgonzola.o

Serviço: servir entre 7 e 9ºC.

Faixa de Preço - $

Onde Comprar: Importado pela World Wine - Em BH – Loja no Pátio Savassi - Av. do Contorno, 6061 - Piso L2 - Loja 221/222 - Telefone: (31) 
3889-9407.
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 Adriano Miolo diz com muita propriedade que “depois de um ano 2016 de grandes perdas, onde a colheita foi consideravelmente menor em quilos do que a média 
esperada, de uma safra 2017 onde a quantidade de uvas atingiu expectativas, porém a qualidade manteve a média, vindima de 2018 foi uma colheita menor em quantidade, 
mas com destaque pela ótima qualidade das uvas. Nos 30 anos da Miolo, podemos dizer que tivemos duas grandes safras, a de 2005 e a de 2018.
 Ambas foram semelhantes climatologicamente, porém muito diferentes do ponto de vista tecnológico. A safra 2018 é, com certeza, a melhor safra da nossa história. 
Por isso, nós a chamamos de Lendária, e como isto, a Vinícola criou uma série diferenciada de rótulos para celebrar esta qualidade com os amantes de vinhos. 
 A Safra 2018 ficará na história da Miolo, pois a vinícola produzirá todos os seus grandes vinhos elaborados, exclusivamente, em safras excepcionais. Uma safra de 
qualidade como esta vem para coroar todo o trabalho de dedicação e inovação que foi realizado ao longo dos anos em prol da melhoria da qualidade”.
 De forma geral, o cultivo da uva depende de inúmeros fatores, sendo importante ressaltar a qualidade e as características da terra onde os vinhedos estão plantados, 
o clima durante as estações do ano, não esquecendo do trabalho diário do agricultor na condução do vinhedo. 
 O homem pode controlar a condução do vinhedo, optando por plantar os varietais mais indicados para a região, escolhendo o sistema de plantio mais indicado, mas 
a natureza e o clima são sempre uma incógnita: - Haverá chuva? Haverá El Niño?
 O clima sempre é um grande desafio para cada safra, mas 2018 teve noites frescas e dias quentes, inverno equilibrado e a antecipação da primavera. Apesar de picos 
de chuva em janeiro – no início do ano, elas não foram suficientes para influenciar de forma significativa a evolução da vinha. Os agrônomos e enólogos, imaginavam que 
as cores e aromas seriam intensificados e o açúcar acumulado pelas uvas contribuirá para a elaboração de vinhos ícones com graduação mais elevada.
 Quais são os 7 lendários? - Os sete grandes vinhos serão lançados ao longo do primeiro semestre de 2020. São rótulos ícones das quatro regiões onde a marca está 
presente com vinhedos e unidades de produção: 
Miolo - Vale dos Vinhedos (RS) – LOTE 43 e Miolo Merlot Terroir 2018
Terranova – Vale do São Francisco (BA) - Testardi Syrah 2018. Lembro com satisfação quando participante do júri da Expovinis, elegemos um Testarid como 
melhor tinto brasileiro, numa safra excepcional como esta deve estar excelente!
Fortaleza do Seival / Candiota – Campanha Meridional (RS) - Quinta do Seival Cabernet Sauvignon, Quinta do Seival Castas Portuguesas e Miolo Sesmarias 2018.
Almadén / Santana do Livramento, Campanha Central (RS) - Miolo Vinhas Velhas Tannat 2018 – não provei o desta safra, mas na minha opinião um dos melhores 
Tannats nacionais provados em outras safras, e lembrando que o vinhedo foi plantado em 1976, o mais antigo do Brasil conduzido em espaldeira, localizado 
no município de Santana do Livramento/RS. Aliada a complexidade aportada pela anciã idade do vinhedo, a casta Tannat encontra no Terroir da Campanha 
a aptidão natural para se expressar em vinhos pujantes e robustos, aptos para longos períodos de guarda em garrafa. Não precisa falar mais nada a não 
ser que recomendo uma picanha para acompanhar !!!
 Os primeiros vinhos estão chegando ao mercado e tive a oportunidade de provar dois rótulos
QUINTA DO SEIVAL 2018 – Campanha Meridional / RS – Já estive na Quinta e conheci o trabalho monumental para criar um tinto de guarda elaborado com 
uvas Touriga Nacional e Tinta Roriz cultivadas em vinhedos próprios localizados na região da Campanha Meridional. O Quinta do Seival é sem dúvida um vinho de 
grande tipicidade aromática e gustativa, com estrutura para suportar muitos anos de envelhecimento, com passagem de 12 meses em carvalho e 6 meses em garrafa. Na 
minha avaliação, ainda o egustei muito jovem, pois o potencial de guarda é seguramente de 10 anos. O Vinho mostrou cor rubi intensa. Nos aromas, uma intensidade e 
complexidade aromática muito gostosa, mostrando o típico floral da Touriga Nacional de violeta com um toque de fruta escura em geleía, como um figo maduro e ameixa 
preta e num segundo momento as notas de madeira tostada. Na boca mostrou muita potência e estrutura com bom volume de boca e acidez viva. Esta potência e estrutura 
mostram que poderia esperar mais 3 anos para abrir a garrafa, mas em tempo de pandemia, a gente não sabe do dia seguinte. Minhas sugestões e harmonizações vão para 
pratos da gastronomia de Portugal como caldo verde com chouriço, leitão assado em forno a lenha, arroz de Braga, mas para quem gosta de um belo churrasco, não fará 
mal acompanhando carnes vermelhas assadas e grelhadas, pernil de cordeiro com ervas e queijos maduros de massa semi-dura. Aconselha a comprar algumas garrafas e 
esquecer por 3 anos na adega!!!!

A SAFRA 2018 NA MIOLO E O LANÇAMENTO 
DA SÉRIE 7 LENDÁRIOS

POR MÁRCIO OLIVEIRA

ARTIGO
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LOTE 43 2018 - Vale dos Vinhedos / RS – Bom, na minha opinião é impossível falar da Miolo sem falar do Miolo Lote 43, um vinho que é produzido somente em 
safras excepcionais. Um tinto emblemático carrega a história da família em seu nome! Ao chegar no Brasil em 1897, o patriarca Giuseppe Miolo comprou seu primeiro lote 
de terra, conhecido como Lote 43, onde hoje se localiza a Vinícola Miolo no Vale dos Vinhedos. Além de ser uma grande homenagem ao patriarca, este vinho é também um 
dos mais expressivos da região, o belo Vale dos Vinhedos. Em 2008, estas terras ficaram dentro da demarcação com Denominação de Origem da primeira região vitivinícola 
do Brasil. O Miolo Lote 43 é produzido com uvas Merlot e Cabernet Sauvignon, reunidas em um corte harmônico selecionado pelo enólogo da família, Adriano Miolo. Passa 
12 meses em carvalho e 12 meses em garrafa. Novamente confesso ter praticado um “infanticídio”, porque o potencial de guarda chega fácil nos 10 anos ou mais!!!. Um 
vinho de cor rubi bem escuro, com grande intensidade aromática de frutas escuras como a ameixa madura, evoluindo em camadas para o chocolate e trufas, com algo 
de tabaco, especiarias como o cravo da índia. Na boca, o vinho motra estrutura e bom volume, taninos presentes e a amaciar pela guarda (bebi antes da hora!), com boa 
acidez, resultando num bom frescor que solta a mucosa da boca e confere um equilíbrio. Um vinho que harmoniza com pratos da culinária francesa e da culinária italiana. 
Minha sugestão fica por conta de pratos como os assados de carnes de caça, o churrasco gaúcho, em especial o espeto de medalhões de picanha e as carnes com certo teor 
de doçura, alta maciez e suculência que irão realçar a qualidade do vinho. Meu desejo sincero ao pedir para Baco que venham em breve outras safras como esta!!! 
Sobreviver a pandemia não está fácil, mas com belos vinhos, va gente vai resistindo!!! ...............Saúde !!! 
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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

“O LEGÍTIMO ÍCONE DO CHILE” -  JORGE LUCKI
VALOR ECONÔMICO - 25/09/2020

 O Almaviva é, ainda, o tinto chileno que tem lugar certo nas adegas, ao lado 
de prestigiadas garrafas europeias. 
 Independente da crítica que se possa fazer à desmedida importância que 
os rótulos mais baratos assumiram no Brasil na atualidade (além da pandemia, 
que fez crescer a venda de vinhos em supermercados, e da desvalorização do ral, 
sobrecarregando os preços dos estrangeiros, há a perda de poder aquisitivo da classe 
média, afetada pelo conturbado momento socioeconômico), é preciso admitir que, 
bem ou mal, é o que a maioria dos consumidores consegue comprar. Esta conjuntura 
explica porque o Chile, que é muito forte nesse segmento, mantem liderança folgada 
na exportação de vinhos para o Brasil.
 Os chilenos foram a salvação dos enófilos brasileiros quando ainda não 
tínhamos a boa oferta de vinhos europeus que passamos a ter com a abertura às 
importações em 1991 e que nos deu novos parâmetros. O setor vitivinícola, por sua 
vez, estava num momento de transição, recuperando-se das turbulências políticas dos 
anos 70 e 80, época em que o consumo interno caiu drasticamente e a exportação 
foi afetada pela resistência externa à ditadura Pinochet. Durante a crise estima-se 
que metade dos vinhedos chilenos foi arrancada. Havia também forte concentração 
da produção na mão de poucos grupos.... mas o que levou o Almaviva à condição de 
ícone foi realmente a qualidade e.... Leia a reportagem completa em: https://valor.
globo.com/eu-e/coluna/jorge-lucki-almaviva-o-legitimo-icone-do-chile.
ghtml

“NA BAIXA DE LISBOA HÁ TERROIR: UM BALCÃO 
DE COZINHA CRIATIVA COM JANELA PARA O 

VINHO” -  ALEXANDRA PRADO COELHO
PÚBLICO - VINHOS - 25/09/2020

 Pequenos pratos descontraídos, harmonizações com vinho, um espaço para a 
descoberta. O restaurante Terroir já nasceu adaptado à pandemia: na Baixa, abre-se 
uma simpática janela e um mapa para quem optar pela versão piquenique.
 Quem entrar na casa-de-banho do Terroir, o novo restaurante que abriu na 
Rua dos Fanqueiros, em plena Baixa lisboeta, e vir uns bichinhos, de um tamanho 
considerável, a subir por uma parede, não tem que se assustar. Não se trata de uma 
praga – ou melhor, foi uma praga, sim, mas nunca atacou restaurantes. O bichinho 
da filoxera, que destruiu as vinhas por toda a Europa e outras zonas do mundo nos 
finais do século XIX, tem aqui uma discreta homenagem.
 Criados pela artista Daniela Rodrigues, os “bichos” escapam-se da casa-de-
banho e revelam-se nas várias fases da sua evolução num caminho até ao lavatório, 
situado numa zona exterior, recordando-nos uma história antiga, que podia ter sido 
o fim da produção de vinho na Europa e em Portugal. Felizmente não foi, e graças 
a isso hoje Portugal é um país de vinho – e o Terroir quer ser uma montra do que de 
mais interessante existe nesse campo.
 Erik Ibrahim, que é, juntamente com a mulher, Inês Santos, proprietário deste 
novo espaço – ao qual gostam de chamar “atelier gastronómico” – explica que o que 
se pretende com o Terroir é precisamente cruzar os universos do vinho e da comida. 
Não é por acaso que o balcão, em mármore, tem a forma de meia garrafa. A carta de 
vinhos inclui cerca de trinta referências, criteriosamente escolhidas pelo sommelier 
Rudolfo Tristão, que foi professor de Erik e Inês quando estes passaram pela Escola 
de Hotelaria e deixou-lhes este outro “bichinho”: o fascínio pelo vinho..... Leia a 
reportagem completa em: https://www.publico.pt/2020/09/25/fugas/noticia/
baixa-lisboa-ha-terroir-balcao-cozinha-criativa-janela-vinho-1932463

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://valor.globo.com/eu-e/coluna/jorge-lucki-almaviva-o-legitimo-icone-do-chile.ghtml
https://valor.globo.com/eu-e/coluna/jorge-lucki-almaviva-o-legitimo-icone-do-chile.ghtml
https://valor.globo.com/eu-e/coluna/jorge-lucki-almaviva-o-legitimo-icone-do-chile.ghtml
http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://www.publico.pt/2020/09/25/fugas/noticia/baixa-lisboa-ha-terroir-balcao-cozinha-criativa-janela-vinho-1932463
https://www.publico.pt/2020/09/25/fugas/noticia/baixa-lisboa-ha-terroir-balcao-cozinha-criativa-janela-vinho-1932463
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“PRIMAVERA, RENOVAÇÃO E VINHOS” - MARCELO COPELLO
BACO MULTIMÍDIA - 21/09/2015

 Primavera, estação amena, cheia de simbologia. Renascimento, reinício e triunfo do sol sobre o caos do inverno. No mundo do vinho a primavera marca o início da 
brotação das videiras e desenvolvimento dos cachos, que simbolizam uma nova vida, nova safra e novos vinhos! Oxalá a primavera nos traga uma trégua nesta pandemia, 
que nos consome enquanto consumimos vinho.
 Para renovar sua adega nesta estação de renovação, seguem algumas sugestões de vários tipos e países:
ROSADO:
VIK A Rosé 2019, Chile - Lançamento da Viña VIK, um dos projetos mais luxuosos do Chile, elaborado com cabernet sauvignon e syrah. Jovem, leve, fresco e muito 
versátil à mesa.

ESPUMANTES:
Aurora Pinto Bandeira Extra-Brut, Brasil - Elaborado em nossa mais importante região para espumantes, Pinto Bandeira. Com uvas chardonnay, pinot noir e riesling e 
24 meses com suas borras. Um espumante estruturado com potencial de guarda.
Salton Giornata 140, Brasil- Lançamento da Salton, elaborado com uvas glera (prosecco) pelo método charmat, com 5 meses de amadurecimento com suas borras. Leve 
fresco, ótimo aperitivo.
Cave Amadeu Laranja Nature, Brasil - Elaborado pela Cave Geisse com uvas chardonnay de Pinto Bandeira. Chega à sua cor alaranjada pelo maior temo e intensidade 
da maceração do mosto (suco) do vinho base com as cascas das uvas. Posteriormente o espumante fica 18 meses em contato com suas borras.

BRANCOS:
Ponte da Barca Loureiro Reserva, Portugal - O Minho é a região mais importante de Portugal para vinhos brancos, muito conhecida pela casta alvarinho, mas a loureiro, 
que gera este belo exemplar, é mais disseminada na região e merece ser conhecida, pelo seu frescor e estrutura
Miolo Cuvée Giuseppe Chardonnay 2018, Brasil - Um dos melhores brancos brasileiros e melhor branco da Miolo, com uvas do Vale dos Vinhedos e seis meses em 
barricas de carvalho

TINTOS:
Ombú Syrah Petit Verdot 2017, Uruguai - Um tinto uruguaio moderno, frutado, de médio corpo, ideal para a estação. Elaborado com 30% petit verdot, 30% syrah e 40% 
tannat, com 4 meses em barricas,
Rio Sol Gran Reserva Touriga Nacional 2015, Brasil - Elaborado em Pernambuco, medalha de ouro na Grande Prova Vinhos do Brasil, este é um dos melhores vinhos 
do nordeste e um dos melhores exemplares de touriga nacional feitos no Brasil
Errazuriz Max Reserva Cabernet Sauvignon 2018, Chile - Não poderia faltar nesta lista um cabernet do Chile, e da excelente safra de 2018. Esta linha, Max Reserva, 
gama intermediária da Errazuriz, tem ótimo custo benefício, com 12 meses em barricas, uvas do vale de Aconcágua
Duorum Colheita 2016, Portugal - Delicioso tinto do Douro Superior, elaborado pelos mestres José Maria Soares Franco e João Portugal Ramos. Elaborado com touriga 
nacional 40% touriga franca 40% e tinta roriz 20%, com 12 meses em barricas de carvalho francês, sendo 30% novas e 70% de segundo e terceiro uso... Leia a reportagem 
completa em: http://www.marcelocopello.com/post/primavera-renovacao-e-vinhos

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
http://www.marcelocopello.com/post/primavera-renovacao-e-vinhos
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“NA MIOLO, TINTOS E BRANCOS EM ALTA, BORBULHAS EM BAIXA” - SUZANA BARELLI 
REVISTA MENU - 26/09/2019

 A Miolo viu suas vendas cresceram 15% no primeiro semestre deste ano, a despeito da queda em espumantes. Em entrevista ao NeoFeed, Adriano Miolo conta o que 
pretende fazer para que o brasileiro volte a consumir a bebida com borbulhas no fim de ano.
 É fato que a quarentena trouxe um aumento no consumo de vinhos no Brasil. Para a Miolo, uma das maiores vinícolas nacionais, este crescimento foi da ordem de 
15%.
 Só não foi maior porque a empresa é muito dependente dos espumantes: as borbulhas representam 40% de sua receita anual e, sem as festas, esse consumo caiu 
significativamente.
 Adriano Miolo, da terceira geração da família de imigrantes e atual diretor- superintendente da vinícola, diz que em um ano atípico como 2020 não dá para fazer 
previsões de até onde vai este crescimento.
 Por enquanto, ele diz que a capacidade da vinícola é suficiente para atender os consumidores e que o desafio é contornar questões pontuais, como falta de garrafas 
em alguns momentos.
 Na tentativa de reverter a queda de espumantes, a Miolo está lançando um novo produto, o brut nature, e reformulou visualmente as suas garrafas para atrair o 
consumidor no final do ano.  “Ao menos para brindar o fim de 2020, os consumidores devem abrir um espumante”, afirma.
 Dos vinhos, ele é só sorrisos. A safra de 2020 foi excelente, mesmo com a tensão da Covid-19 (as uvas amadureceram na mesma época que o vírus estava chegando 
ao Brasil).
 E os rótulos premium, que ele chama de Lendários, da safra de 2018, estão chegando ao mercado agora, com boa aceitação – o kit com os sete vinhos é vendido por 
R$ 1.834,33.
 Entre eles estão rótulos premiados, como o Lote 43, o Quinta do Seival Castas Portuguesas e o Sesmarias, como Miolo conta na entrevista a seguir.

Os dados mostram um aumento na venda de vinho neste ano, com destaque para os nacionais. Como está a Miolo? Neste ano, até julho, tivemos um aumento na 
comercialização de vinhos, mas com queda nos espumantes. Sentimos este impacto, principalmente com a nossa parceria com hotéis e resorts no Nordeste. Até o ano 
passado, os espumantes representavam 40% do nosso faturamento. Agora estão ao redor de 20%.

Há ações para reverter esta queda? O final do ano é o grande de momento do espumante e preparamos novidades. Repaginamos o Terranova Moscatel, com nova 
embalagem. Refizemos todo o projeto Miolo Cuvée, que era chamado de Cuvée Tradição. A linha passou por processo de rotulagem, de embalagem e também de mudança 
no produto. Mudamos o corte e agora tem mais pinot noir e menos chardonnay. Também vamos lançar no final deste mês o Miolo Cuvée Nature, aumentando a nossa 
linha. Com o sucesso do nosso espumante premium, o Íride, percebemos que há um mercado para os nature (elaborados sem adição de licor de expedição e mais secos). 
O tomador de espumante habitual está querendo conhecer mais e provar novidades. O novo Nature chega com preço competitivo, na casa dos R$ 70.

Qual a previsão de vendas para o fim de ano? Ainda não dá para saber, mas a gente acredita que vai retomar e crescer. Não vai haver grandes festas, mas acreditamos 
que vai haver celebração, talvez em casa, com a família. As pessoas deverão tomar espumante no fim do ano, mesmo que seja para comemorar que o ano acabou.

Como está a procura pelos vinhos? Os vinhos representavam 60% do nosso faturamento, agora estão em 80%. Acredito que, no segundo semestre, a procura pelo 
espumante mude essa porcentagem para 50% para vinhos e 50% para espumantes. O brasileiro deixou de tomar o espumante por uma razão especial e acredito que vai 
voltar com força, até porque há uma valorização dos produtos nacionais.

Mas como está o consumo dos vinhos? O ano começou muito difícil. Teve a dificuldade da safra, não pela qualidade, que foi muito boa, mas porque a chegada do 
Covid coincidiu com a colheita. E as incertezas continuam até hoje. Primeiro, teve o fechamento dos restaurantes e demais canais do on trade, que representam, para a 
Miolo, quase 20% do nosso faturamento. Este canal parou completamente... Leia a reportagem completa em: https://neofeed.com.br/blog/home/na-miolo-tintos-e-
brancos-em-alta-borbulhas-em-baixa/

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://neofeed.com.br/blog/home/na-miolo-tintos-e-brancos-em-alta-borbulhas-em-baixa/
https://neofeed.com.br/blog/home/na-miolo-tintos-e-brancos-em-alta-borbulhas-em-baixa/
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“INCENDIOS FLORESTAIS FORÇAM ALGUNS PRODUTORES A TESTAR SUAS UVAS PARA 
CONTAMINAÇÃO, ENQUANTO OUTROS FICAM DE FORA DE 2020” - DAVE MCINTYRE

THE WASHINGTON POST - WINE - 25/09/2020

 A fumaça e a névoa de incêndios florestais pairam sobre um vinhedo em Sonoma, Califórnia. A fumaça dos incêndios florestais da costa oeste contaminou uvas em 
algumas das regiões vinícolas mais famosas do país.
 Uma abundância de vinho contra um mercado fraco. Um ano recorde, quente e seco. Uma pandemia que está esgotando as vendas, forçando restaurantes em todo 
o país a fecharem e mantendo os turistas afastados. Tempestades com relâmpagos desencadeiam uma onda apocalíptica de incêndios florestais ao longo da costa oeste. 
Enólogos e produtores de uva se perguntando qual será a próxima crise.
 “Os zumbis podem sair de nossos vinhedos amanhã, e ninguém ficaria surpreso. É 2020”, brinca Dan Petroski, enólogo da Larkmead Vineyards em Calistoga, 
Califórnia, no extremo norte de Napa Valley. E ele é um dos sortudos, tão longe.
 Os incêndios florestais ocidentais podem parecer uma rotina anual deprimente. A verdadeira tragédia, claro, são as vidas, meios de subsistência e lares perdidos. Mas 
também há um impacto econômico e, no que diz respeito ao vinho, este ano é diferente dos anteriores. As partes devastadas dos condados de Sonoma e Napa em 2017 
e 2019 ocorreram em outubro e novembro, a tradicional temporada de incêndios da Califórnia, depois que a colheita estava quase acabada. Os incêndios recordes deste 
ano começaram em agosto, logo após o amanhecer, o período em que as uvas adquirem cor e começam a amadurecer. É quando eles estão mais vulneráveis   ao mais novo 
inimigo do vinicultor da Costa Oeste - a fumaça.
 Incêndios florestais ocidentais: um evento “sem precedentes”, alimentado pela mudança climática, dizem os especialistas
 A fumaça do incêndio contém dois compostos químicos que podem contaminar as uvas. Sabores esfumados, muitas vezes descritos como “fogueira” ou “cinzeiro 
úmido”, podem surgir no vinho acabado após semanas, meses ou até anos. Esses produtos químicos podem ser medidos nas uvas e em vinho fermentado, mas há apenas 
um laboratório na Califórnia certificado para fazer os testes. O tempo de espera pelos resultados foi de dois dias no final de agosto a quatro ou cinco semanas em meados 
de setembro. Algumas vinícolas, desesperadas para saber o estado das uvas antes da colheita, enviaram amostras para laboratórios no Canadá ou na Austrália. Caso 
contrário, eles terão que confiar no que é eufemisticamente chamado de “avaliação sensorial estrita” - cheiro e sabor.
 Algumas perspectivas: os incêndios florestais não destruíram a safra de 2020 na Califórnia, Oregon e Washington. Seus efeitos são localizados. As áreas mais atingidas 
parecem ser partes do Condado de Monterey, as montanhas de Santa Cruz, o Vale do Rio Russo em Sonoma, o Condado de Napa oriental ao redor do Lago Berryessa e 
sul do Oregon. Os vales Willamette do Oregon e Columbia, em Washington, experimentaram fumaça, mas os produtores de vinho lá e no Vale de Napa parecem estar 
mais esperançosos de que suas uvas escaparam dos danos. Fumaça “fresca” - acesa por 24 horas - é mais perigosa. A fumaça que viajou uma certa distância pode render 
fotografias dramáticas e ser perigoso para os humanos, mas é menos problemático para as uvas. As uvas tintas são mais vulneráveis   do que as brancas, porque as películas 
das primeiras são usadas na vinificação. Este ano, o pinot noir esteve em maior risco, já que estava mais maduro e mais perto da colheita quando o fogo começou do que 
variedades de amadurecimento posterior, como cabernet sauvignon.
 Enquanto as chamas desciam pelas montanhas de norte a sul em Santa Lucia Highlands do Condado de Monterey, impulsionadas pelos fortes ventos do Vale Salinas, 
Mark Pisoni ajudou os bombeiros a intimidar uma cortina de fogo ao longo das encostas onde ele e seu irmão, Jeff, haviam jogado como crianças. “A preocupação muda 
rapidamente de salvar a safra para salvar os vinhedos reais”, explica Jeff Pisoni. Jeff, o enólogo da família, disse que colheria algumas uvas e veria como o vinho ficaria, 
mas a incerteza sobre a qualidade das uvas levou a família a decidir não vender nenhuma.
 Outros decidiram ficar de fora. Adam Lee anunciou que não produziria seus pinot noirs Clarice este ano. Ele usa uvas das terras altas de Santa Lucia, incluindo o 
vinhedo Pisoni. Ele disse que trabalharia com os produtores para ajudar a cobrir os custos da agricultura as uvas.
 “Este já foi um ano desafiador sem a fumaça”, disse Lee. “Estávamos no meio do segundo pico de calor de 110 graus, as vinhas estavam fechando e as uvas virando passas. 
Então a fumaça. Os enólogos podem negociar com esses desafios individualmente, mas quando você os coloca juntos, não vale a pena. ”
 Smith Story Wines, com sede nos condados de Mendocino e Sonoma, também não produzirá vinhos este ano. “O risco de fazer vinho potencialmente fumado supera 
qualquer recompensa”, Alison Smith Story, que é co-proprietária do rótulo com seu marido, Eric Story, disse no Facebook.
 “Nossos parceiros produtores não querem que façamos vinho ruim e isso bloqueia nosso fluxo de caixa para os anos saudáveis   à frente”, ela me disse por e-mail.
 O dilema sobre a possibilidade de produzir vinho nessas condições é especialmente agudo para pequenas vinícolas que não possuem vinhedos ou suas próprias 
instalações de produção... Leia a reportagem completa em: https://www.washingtonpost.com/lifestyle/food/wildfires-force-some-growers-to-test-their-grapes-
for-contamination-while-others-sit-2020-out/2020/09/25/e049c1a8-fe76-11ea-8d05-9beaaa91c71f_story.html
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ENOGASTRO SICÍLIA E MALTA - VIAGEM E EXPERIÊNCIA CULTURAL E ENOGASTRONÔMICA - SAÍDA 
GARANTIDA

 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 

mailto:fit1%40zenithe.tur.br?subject=
http://zenithetravelclub.blogspot.com.br
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NOTÍCIAS ENOGASTRONOMICAS E DICAS

VINHOS DE PORTUGAL OFERECE DEGUSTAÇÃO REAL E EXPERIÊNCIA VIRTUAL PARA ENSINAR SOBRE A BEBIDA
 Sétima edição do evento Vinhos de Portugal se torna on-line, com provas de rótulos inéditos no país e passeio digital pelas vinícolas. Quem diria que 
o vinho e a internet se tornariam uma dupla tão perfeita? Durante a quarentena, as conversas on-line, acompanhadas de brindes à distância, ajudaram a 
amenizar a saudade e se tornaram a marca de um tempo. 
 Por isto, nada mais natural que o maior evento de vinhos portugueses do Brasil ganhar uma edição digital em 2020. Os ingressos para a 7ª Edição do 
Vinhos de Portugal já estão à venda e várias atrações já podem ser acompanhadas pelo site.
 Do dia 23 ao dia 25 de outubro serão realizadas lives para todo o país, com 62 produtores e 15 provas com críticos brasileiros e portugueses. Quem mora 
no Grande Rio e na Grande São Paulo tem a opção de adquirir ingresso e receber vinhos em casa. Mas, mesmo quem mora em outras cidades pode comprar 
as lives, as provas e os vinhos.
 O evento será pela primeira vez realizado no país inteiro. Qualquer pessoa em qualquer lugar do Brasil pode comprar os ingressos, já que a plataforma 
do evento tem a lista de importadoras de cada cidade, onde pode-se encontrar os vinhos. O participante que adquirir o ingresso com a gift box receberá em 
casa um rótulo surpresa de um dos produtores presentes, a revista do evento e brindes como o guia de enoturismo do Centro de Portugal.
 Das 15 provas, quatro serão inéditas com a presença do produtor e duração de uma hora. Os participantes terão a oportunidade de sorver até quatro 
vinhos premium, muitos dos quais não são vendidos no Brasil. Será uma ótima oportunidade de compartilhar este momento com a família, o companheiro ou 
aquele amigo querido, mesmo à distância.
 Link para compra de ingressos: https://www.ingressocerto.com/vinhosdeportugal.... Leia mais em: https://valor.globo.com/patrocinado/vinhos-
de-portugal/noticia/2020/09/25/vinhos-de-portugal-oferece-degustacao-real-e-experiencia-virtual-para-ensinar-sobre-a-bebida.ghtml 
(Fonte: Vinhos de Portugal 2020 – Valor Econômico - 25/09/2020)

QUANDO A CRISE DA COVID-19 AUMENTA AS COMPRAS DE VINHO ON-LINE
 Os especialistas na venda de vinho pela Internet querem acreditar que esse sucesso, mesmo contrastado, não será um epifenômeno, mas uma verdadeira 
mudança de paradigma.
 Os grandes “vencedores” da crise da saúde são os fornecedores online, que viram os pedidos chegarem e as vendas dispararem. Um fenômeno que pode 
mudar permanentemente a compra de vinho na França.
 No dia 16 de março, o Presidente da República Emmanuel Macron anunciou o confinamento em resposta à onda de contaminação que se espalhava pelo 
país. O vinho teve a sorte de ser considerado um alimento básico e poderia continuar a ser vendido e trancado! Se consumidores informados com pouco apetite 
por vinhos de distribuição em massa esperaram alguns dias antes de retornar aos seus comerciantes de vinhos favoritos, eles migraram para sites de venda de 
vinhos online.
Um forte aumento - “Percebemos um aumento acentuado no número de clientes que compram em nosso site, lembra Yves Justel, da Ventealapropriete.com. 
Não vou te dizer o quanto, é indecente! »O site da Cave du marché (lacavedumarche28.com/fr) registrou um aumento de 182% em abril e 79% em maio e 
junho, de acordo com Ludovic Ripart, cuja loja física em Chartres se manteve bastante bem. Na iDealwine, notamos um aumento de 80% no número de pedidos 
em abril de 2020 em comparação com abril de 2019 na parte de vendas diretas... Leia mais em: https://www.larvf.com/la-vallee-du-rhone-sud-l-art-
des-assemblages,4696270.asp (Fonte - Revue du Vin de France – Fabien Humbert - 25/09/2020).

O ESPECTRO DE UM FECHAMENTO GERAL DE BARES E RESTAURANTES E O DESASTRE PARA PROFISSIONAIS
 Em Paris, os bares vão baixar a cortina às 22h a partir de 28 de setembro. É um “verdadeiro pesadelo” para donos de restaurantes e bistrôs, que temem 
uma generalização no território do fechamento total imposto aos bares e restaurantes da metrópole de Aix-Marseille. Exigem do Estado a retirada de uma 

VINHO E CULTURA
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decisão “iníqua” ou a cobertura total de seus prejuízos operacionais.
“Estamos mesmo no fim da linha, é uma situação sem volta que vai acarretar prejuízos econômicos e sociais muito significativos”, declarou Roland Héguy, 
presidente da Umih, principal sindicato do setor de hotelaria, cafés e bares. , restaurantes e discotecas, após conference call com representantes do sector, 
reunidos pelo Ministro da Economia Bruno Le Maire e pelo Ministro Delegado para as PME, Alain Griset.
 “Novas medidas de apoio” estão sendo consideradas, disse uma fonte do governo. “Assumiremos esses custos para apoiar as empresas, na esperança de 
que não durem muito”, disse Griset no U2P Meetings na Maison de la Mutualité.
 Já em grande dificuldade financeira após o rombo financeiro causado por três meses de inatividade na primavera - 15% deles poderiam fechar as portas, 
segundo Umih - os profissionais não sumiram no dia seguinte ao anúncio que os bares e restaurantes das áreas metropolitanas de Aix e Marselha, bem como os 
de Guadalupe, sejam obrigados a encerrar no sábado, dia 26 de setembro, tendo estas regiões sido colocadas em “zona de alerta máximo” devido ao aumento 
da taxa incidência de Covid-19.
NOSSAS INSTALAÇÕES GASTARAM MILHÕES PARA CUMPRIR OS PROTOCOLOS E QUEREMOS FECHAR? - Outras onze metrópoles - Paris, Lille, Toulouse, 
Saint-Etienne, Rennes, Rouen, Grenoble, Montpellier, Bordéus, Lyon e Nice - foram colocadas em “zona de alerta reforçada”, com os bares a fecharem às 22h 
e restrições de venda de álcool. Se a situação não melhorar, outras metrópoles como “Tours, Strasbourg, Dijon e Clermont-Ferrand” podem passar para este 
nível, alertou Véran.
 “É uma decisão iníqua da parte do governo, que apenas tenta esconder sua incapacidade de administrar a crise”, disse Franck Trouet, porta-voz do 
sindicato patronal GNI, que representa os hoteleiros independentes e catering. Para ele, esta situação resulta da “incapacidade do Ministro do Interior de fazer 
cumprir as regras”. “Os nossos estabelecimentos, eles, gastaram milhões de euros para respeitar os protocolos, e querem que fechemos?”, Indignado o Sr. 
Trouet.
 Essas medidas para lutar contra uma nova onda de epidemia geraram descontentamento geral em Marselha. “Consultar não significa necessariamente 
chegar a um acordo, numa altura em que o princípio da responsabilidade deve prevalecer”, retrucou o ministro da Saúde, quinta-feira perante a comissão de 
inquérito do Senado sobre a crise da saúde.
 Perante estas medidas radicais, os profissionais do sector têm pedido, no mínimo, novas ajudas públicas para os seus estabelecimentos e o apoio integral, 
por parte do Estado, às suas perdas de funcionamento. “É urgente porque é uma questão de sobrevivência”, tuitou o presidente da Medef Geoffroy Roux de 
Bézieux.
 Na noite de quinta-feira, as Federações de Bebidas (FNB) e Spirits (FFS), bem como os Brewers of France também julgaram que as medidas tomadas 
“só vão piorar as já pesadas consequências econômicas” para o setor de cafés e restaurantes “incluindo nossos negócios dependem e isso contribui para a 
atividade, a vida e a atratividade econômica de nossos territórios ”.
ENCORAJAMOS NOSSOS CLIENTES A FESTEJAR EM OUTRO LUGAR - Na opinião dos profissionais, a medida é “injustificada porque as contaminações 
ocorrem no ambiente privado e familiar”, desenvolveu o Sr. Trouet, mas também “contraproducente”: “ao fechar os nossos estabelecimentos às 22 horas, 
pressionamos os nossos clientes para festejar noutro local: nas praias e margens dos rios enquanto o tempo está bom, e amanhã nos apartamentos privados ”. “O 
que vemos em muitos países, incluindo Espanha, é que muitas transmissões são feitas em reuniões privadas, grandes jantares familiares, casamentos ...” relatou 
quinta-feira Andrea Ammon, diretora do Centro Europeu de Prevenção e controle de doenças (ECDC). Segundo ela, “manter o distanciamento social é o mais 
seguro” e o critério, para considerar uma medida tão “drástica” como o fechamento de restaurantes e bares, deve ser se há espaço suficiente para garanti-lo.... 
Leia mais em: https://www.larvf.com/le-spectre-d-une-fermeture-generalisee-des-bars-restaurants-catastrophe-les-professionnels,4701334.
asp (Fonte – Revue du Vin de France – Redação RVF com AFP – 25/09/2020).

RESTAURANTES: O RETORNO SERÁ PELO VINHO
  O vinho deve continuar a ser um suporte para a atividade da restauração, mas cuidado com o aumento das margens de retorno! Para aumentar este 
elemento-chave de suas margens, os profissionais preferem fazer campanha para “made in France” em vez de uma redução impopular do IVA.
Angústia na linha de frente de uma parte histórica do patrimônio nacional: dezenas de milhares de donos de restaurantes podem não sobreviver à crise.
 “Haverá uma ruptura nessa volta à normalidade. Neste verão, muitos estabelecimentos parisienses começaram já a fechar porque não atingiram o nível 
mínimo de atividade”, sublinha Hubert Jan, chefe do poderoso Sindicato dos Comércios e Indústrias da Hotelaria e Restauração.
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Para sustentar a margem necessária à sobrevivência, foram examinados todos os meios desde o desconfinamento, a começar pelo vinho, que, segundo os 
profissionais, representa um quarto a um terço da atividade. A ideia mais simples era pedir a redução do ICMS do álcool (agora 20%), como acontecia na 
cozinha (hoje 10%)... Leia mais em: https://www.larvf.com/restaurants-la-relance-se-fera-aussi-par-le-vin,4699028.asp (Fonte – Revue du Vin de 
France – Benoist Simmat – 03/09/2020).

COMO OS RESTAURANTES COMPÕEM SUA CARTA DE VINHOS NA FRANÇA?
 Como e por quem são produzidas as listas de vinhos dos restaurantes? Quais são as dicas usadas pelos donos de restaurante para nos fazer querer fazer 
um pedido? Aqui estão alguns segredos comerciais.
 Em um restaurante, a carta de vinhos tem um duplo propósito. Permite ao cliente fazer uma escolha e ao restaurateur destacar a sua adega e tentar 
encorajar o cliente a encomendar. Pode assumir a aparência de uma lousa colada na parede, um tablet de última geração, fichas de cartão amarradas com 
barbante ou grimórios reais de várias dezenas de páginas.
Como essas cartas de vinhos são produzidas? - Muitos restauradores não especializados obtêm ajuda ou delegam esse trabalho. Tanto internamente, 
através de um sommelier “house”, ou externamente através de uma empresa: Maison Richard, France Boissons ou agentes, por exemplo. Outros contentam-se 
em abastecer-se com o grossista Metro, para poderem oferecer algumas referências em vinhos tintos, brancos, rosés e espumantes.
Como criar uma carta de vinhos equilibrada e atraente? - Os proprietários de restaurantes prestam especial atenção aos preços oferecidos no menu. 
Preços preferencialmente variados, para agradar a todos os orçamentos. “Temos garrafas acessíveis a todos, 450 referências por menos de 100 euros e 170 
referências por menos de 60 euros, revela Xavier Thuizat, sommelier chefe do hotel Crillon (2.300 referências no total). O cliente não deve ter o nó no estômago 
ao abrir nossa carta de vinhos. “
Os preços dos vinhos em linha com os dos pratos - “Se tem um ticket médio a 25 euros, não adianta ter apenas garrafas a 100 euros, ninguém vai 
comprá-las”, explica Myriam Huet, que aconselha alguns dos 7000 clientes da sua carta de vinhos... Leia mais em: https://www.larvf.com/comment-les-
restaurants-constituent-leur-carte-des-vins,4633700.asp (Fonte – Revue du Vin de France – Fabien Humbert).

NO CENTRO DA NEBULOSA QUESTÃO DO PREÇO DE VINHO NO RESTAURANTE
 “O cliente quer agradar a si mesmo. Se eu vender um Beaujolais por 30 euros, ninguém aceita”, observa o sommelier de um restaurante 3 estrelas.
 O preço das garrafas de vinho nos restaurantes continua a alimentar o debate. Qual é o mecanismo que leva a essas tarifas muitas vezes altas, quase 
sempre incompreendidas? O vinho se tornou a vaca leiteira da restauração? Para descobrir, você precisa saber a que preço os donos de restaurantes compram 
vinho. Não tão fácil!
 Eu não superei isso ainda. Há alguns meses, num restaurante chique do 8º arrondissement (bairro) de Paris para o qual convidei o meu amigo, fui cobrado 
por uma taça de champanhe Ruinart ... 35 euros. 35 euros por uma taça de 12 cl, enquanto a garrafa custa cerca de 50 euros na loja. Com o restaurador 
comprando ainda mais barato, você não precisa ser um fã de matemática para entender que ele está ganhando uma margem mais do que confortável.
 Provavelmente um multiplicador de 6 (a revenda paga seis vezes o preço de compra). Nada incomum, porém, no mundo dos palácios da gastronomia e 
restaurantes multiestrelados. O sommelier de um grande hotel parisiense confirma que com o champanhe na taça a regra é simples: “A primeira taça nos paga 
a garrafa”. ... Leia mais em: https://www.larvf.com/au-coeur-de-la-nebuleuse-des-prix-des-vins-au-restaurant,4622437.asp (Fonte – Revue du Vin 
de France – Fabien Humbert).

GUATAMBU, A ESTÂNCIA DO VINHO
 Vinícola na pequena Dom Pedrito se destaca na produção de grandes vinhos. No município de Dom Pedrito, na Campanha Gaúcha, está a Guatambu, 
uma antiga fazenda agrícola conhecida entre outras coisas pela criação de gado.
No ano 2003, para diversificar suas atividades, plantam seus primeiros vinhedos trazendo plantas da França e da Itália.
 Encarregados da elaboração dos vinhos está desde o início Gabriela Hermann Potter, parte da terceira geração da família proprietária da Guatambu, e 
em 2011 soma-se ao projeto Alejandro Cardozo, um dos produtores de espumantes mais prestigiados do Brasil.
 Ainda que o forte desta vinícola situada na zona limite com Uruguai sejam os vinhos tranquilos, nos últimos anos vem expandindo sua oferta de 
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espumantes graças ao trabalho de Cardozo... Leia mais em: https://revistaadega.uol.com.br/artigo/guatambu-estancia-do-vinho_12498.html(Fonte – 
Revista ADEGA – Redação – 26/09/2020).

PORTUGAL ATÉ NO NOME
 João Portugal Ramos traz no nome e na essência o que Portugal tem de melhor. Personagem de respeito no Alentejo, João Portugal Ramos foi um dos 
responsáveis por colocar em evidência a região e transformá-la numa referência para os vinhos do Novo Mundo.
 De início, exerceu a agronomia, depois a enologia como consultor e, finalmente, produtor. Ramos introduziu mudanças no setor vitivinícola e passou a se 
focar na qualidade e tipicidade das bebidas.
 Em 1989, iniciou seu projeto pessoal em Estremoz, com 5 hectares de vinhas, e, em 1992, realizou sua primeira vindima (que deu origem ao primeiro 
vinho próprio, o Vila Santa). Durante sua trajetória, João também participou do desenvolvimento dos vinhos do Tejo, Dão, Estremadura e outras regiões.
 Hoje, o grupo João Portugal Ramos controla aproximadamente 600 hectares de vinhas, entre próprias e arrendadas, e está presente nas regiões de 
Alentejo, Beiras, Douro e Vinhos Verdes... Leia mais em: https://revistaadega.uol.com.br/artigo/portugal-ate-no-nome_12493.html (Fonte – Revista 
ADEGA – Redação – 26/09/2020).
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