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3vinotíciasAGENDA:
DEGUSTAçõES E EVENTOS

RIO DE JANEIRO

ABS-RIO-BARRA
VINHOS DE BORDEAUX

08 E 15 DE OUTUBRO - 19:30

Bordeaux é uma das mais renomadas 
e conceituadas regiões vinícolas do 
mundo, não só pela tradição e beleza 
de seus châteaux, mas também 
pela elevada tecnologia e a busca 
pela qualidade de seus vinhos. Para 
aqueles que vão participar da viagem 
a Bordeaux, servirá como um avant-
première; e para os que não poderão 
viajar conosco, será um belo tour virtual 
por essa magnífica região francesa e 
seus grandes vinhos.

Valor Individual: R$547,00 (sócio) e 
R$ 711,00 (não sócio)
Inscrição: (21)2285-0497|(21)2265-
2157 e abs@abs-rio.com.br

ABS-RIO-FLAMENGO
OS SURPREENDENTES VINHOS DOS 
VINHEDOS DE DUPLA PODA

16/10/2018 - 19:30

até a virada do século XX para o 
XXi, todos os viticultores brasileiros 
se submetiam às forças da natureza, 
manejando seus vinhedos no ciclo 
natural das videiras, e colhendo as uvas 
no verão. a partir do ano 2000, estudos 
acadêmicos foram comprovados, na 
prática, por viticultores do sudeste, 
manejando vinhedos de forma a colher 
frutos no inverno. Rogerio dardeau 
fará uma apresentação detalhada 
desse processo, numa degustação de 
rótulos que já se mostram consagrados 
como vinhos de inverno.

SãO PAULO

SBAV-SP
DEGUSTAçãO DE VINHOS COM 
ADOLFO LONA

23/10/2018 - 20:00

no próximo dia 23 de outubro, a 
sbav-sP receberá o enólogo argentino 
adolfo Lona, proprietário da vinícola 
que leva seu nome, para uma 
degustação exclusiva para os amigos 
do vinho. Lona veio para o Brasil em 
1973 e em pouco tempo tornou-se 
referência no mundo da vitivinicultura 

ABS-SP
CURSO DE INTRODUçãO AO 
MUNDO DO VINHO / INTRODUçãO 
AO MUNDO DO VINHO

íNICIO 01/10/2018 - 20:00
AULAS: OUTUBRO - 01, 08, 15, 22, 

29 E NOVEMBRO - 05, 12, 26

“o Vinho e seus Fundamentos”, é o 
mais abrangente e completo curso de 
introdução ao mundo do vinho. Curso 
especialmente formatado para leigos 
ou amadores que desejam ampliar 
seus conhecimentos sobre o assunto. 
organizado em oito aulas semanais, 
com degustação de ótimos vinhos. Visa 
assim um consumo com qualidade e 
conhecimento. o curso aborda, de 
forma sistemática e didática, todos 
os principais tópicos relacionados a 
degustação e apreciação de vinhos - 
de sua história e importância social 
ao serviço do vinho em casa ou nos 
restaurantes. são analisadas também 
questões como a importância da 
viticultura para a qualidade do vinho, 
o processo de vinificação de brancos, 
tintos e espumantes, a relação entre 
vinho e saúde, os cuidados na guarda 
e armazenamento dos vinhos e ainda 
os fundamentos da harmonização 
entre vinho e comida. 

Valor Individual: R$1.060,00 (à 
vista) ou em até 18 vezes no cartão 
(terá juros do Pagseguro) 
Inscrição: (11)3814-7853| abs-sp@
abs-sp.com.br

ABS-SP
SEMANA DO JEREZ E BODEGAS 
TRADICION NA ABS-SP 

10/10/2018 - 20:00

nascido na andaluzia, na antiga terra 
mítica dos tartessos e dos fenicios, 
o Jerez, um vinho de 3000 anos de 
história, é um patrimônio inestimável 
da espanha. nos primeiros dias de 
outubro, o mundo todo comemora a 
semana do Jerez. em parceria com 
a Vinissimo importadora, a aBs-sP 
realizará uma imperdível degustação 
dos vinhos de Jerez das Bodegas 
Tradición, conduzida por seu vice-
presidente arthur Piccolomini de 
azevedo. o evento é destinado 
exclusivamente para associados e 
alunos da aBs-sP e as vagas são 
limitadas

Valor Individual: R$85,00 
(associados) e R$70,00 (associados 
participantes)
Inscrição: (11)3814-7853| abs-sp@
abs-sp.com.br

SBAV-SP
CURSO BÁSICO INTENSIVO 

08/10/2018 - 19:00

a sBaV-sP tem um curso básico 
intensivo de introdução ao mundo do 
vinho, com apenas um dia de aula, o 
workshop sobre vinhos – degustação 
e conceitos básicos. nesses encontros 
são abordados temas como história da 
bebida, os tipos de vinho e vinificação, 
principais países produtores e suas 
regiões, técnicas de degustação, 
compra com base nas indicações 
do rótulo, serviço, tipos de taça e 
harmonização com comida. 

Valor Individual: R$200,00
Inscrição: (11)3814-7905| vinho@
sbav-sp.com.br

Valor Individual: R$148,00 (sócio)  
R$193,00 (não sócio). 
Inscrição: (21)2285-0497|(21)2265-
2157 e abs@abs-rio.com.br

nacional, principalmente no universo 
dos espumantes. desde 2006, o 
enólogo elabora seus próprios rótulos 
pelo método tradicional em sua adega 
na cidade de Garibaldi, no Rio Grande 
do sul.

Valor Individual: R$50,00 
(associados) e R$100,00 (não 
associados)
Inscrição: (11)3814-7905| vinho@
sbav-sp.com.br
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BELO HORIZONTE

DEGUSTAçãO PREM1UM WINES

Márcio oliveira, editor da Vinotícias, conduzirá mais uma degustação na sede da 
PReM1UM, em Belo Horizonte, ocasião em que os participantes terão a oportunidade 
de provar rótulos exclusivos.

Local: sede da PReM1UM - endereço: Rua Professor estevão Pinto, 351, serra.

Informações: (31) 3282-1588 com Yasmina, (31) 99122-6170 com norah ou (31) 
99112-7512 com Pollyana. 

VAGAS LIMITADAS A 10 PARTICIPANTES.

- Save the Date -
24/10/2018 - 20:00
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BELO HORIZONTE

CONVIVIUM TOSCANINI
26/10/2018 - 20:00

nada melhor do que realizar mais um dos nossos encontros de 2018, com novos e 
antigos amigos e compartilhar uma taça de vinho e uma boa conversa no Convivium 
Toscanini, com um buffet preparado especialmente para o evento!
Entradas: - Mesa de pães e antepastos – Buffet i Bolinho de Bacalhau – Volante i Barquete 
de salmão
Buffet: - alligot i Filé Grelhado i salada de Folhas i Frango Grelhado ao Molho de 
Laranja.
Sobremesa: -Mousse de Castella – Buffet i Creme de abacaxi – Buffet.

Local: TOSCANINI – Rua arturo Toscanini, n.º 61 – santo antônio.

VALOR: R$100,00 (taxa de serviço inclusa)

Inscrições com Marcio Oliveira – WhatsApp: 98839-3341 ou pelo Email: 
molivierbh@gmail.

TRAGA SEU VINHO COM O TEMA DE “CELEBRANDO A PRIMAVERA COM VINHOS” 
PARA COMPARTILHAR COM OS AMIGOS. – 1 GF POR PARTICIPANTE. SUGESTãO 
DO VALOR MíNIMO DO VINHO: R$ 70,00.
IMPORTANTE: ESTE EVENTO SERÁ REALIZADO SE HOUVEREM PELO MENOS 20 
INSCRIçõES. PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO OU CARTãO DE DÉBITO.
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MONTES ALPHA “M” CAB. SAUVIGNON 2011 - SANTA CRUZ – CHILE 

 Com nada menos que 96 pontos da Wine spectator na safra 2010 e 94 pontos de Robert Parker na safra 2011, o 
Montes alpha M é certamente um dos grandes tintos do Chile e da américa do sul. a Viña Montes é um dos maiores nomes 
do Chile, elaborando fantásticos vinhos tintos e brancos, de muita personalidade e imbatível relação qualidade e preço. 
sua reputação no Brasil e afora é enorme e seus vinhos estão sempre entre os melhores da américa do sul. o produtor foi 
o pioneiro dos vinhos de alta qualidade no Chile, quase três décadas atrás. 
seu vinho mais emblemático, o Montes alpha Cabernet sauvignon, foi o primeiro grande vinho tinto chileno, recebendo 
enorme reconhecimento internacional. Concentrado e elegante, ele foi inspirado nos grandes tintos de Médoc e costuma 
merecer sempre ótimos prêmios. os Montes alpha Cabernet sauvignon e Merlot foram recentemente eleitos como “os 
melhores ‘Bordeaux’ do Chile” pela revista decanter, para quem são “muito estilosos, o Chile em seu aspecto mais clássico”. 
a mesma inspiração deu origem ao excelente Montes alpha “M”, um dos grandes vinhos da américa do sul e o primeiro 
“superpremium” do país.
Considerado um dos ícones da atividade vinícola, o enólogo aurélio Montes diz que “80% de um bom vinho vêm dos 
vinhedos e apenas 20% vêm das adegas”. dessa maneira, o cuidado com os vinhedos é primordial, permitindo-os produzir 
vinhos de classe mundial.
  a Viña Montes foi não só a precursora dos vinhos de alta qualidade no Chile, servindo como um divisor de águas 
na história da viticultura chilena, como também inaugurou uma profunda transição da ‘quantidade’ para a ‘qualidade’ em 
todo o cenário vinícola do país. Uma curiosidade da vinícola chilena: na sala de barricas, seus vinhos descansam ao som 

de cantos gregorianos.

Notas de Degustação: É incrivelmente elegante e refinado, lembrando um grande vinho de Bordeaux. Foi o primeiro vinho superpremium do Chile e até hoje 
é referência do que de melhor o país pode produzir, se posicionando sempre nas primeiras colocações de todos os rankings dos melhores vinhos da américa 
do sul. está cada vez mais elegante e refinado a cada safra. segundo Parker, esta safra é um clássico.
Guarda: Já pode ser bebido, mas como um grande vinho, irá evoluir muito bem pelos próximos 10 anos.  
Reconhecimentos: 94 RP.
Notas de Harmonização: caça pequena, carne ao molho, carne vermelha assada e carnes grelhadasClaro na cor, este vinho tem aromas vivos de notas cítricas, 
com toques de pêras, maaçãs e toques de flores brancas. Um paladar intenso, vivo, frutado com forte presença mineral. Boa acidez, estrutura e equilíbrio, com 
boa persistência.
Temperatura de Serviço: 17 a 18ºC.
Onde comprar: em BH: MISTRAL - Rua Cláudio Manoel, 723 - savassi. Tel.: (31) 3115-2100.

 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! os vinhos geralmente são provados em degustações promovidas 
semanalmente, sendo a grande maioria delas realizadas às cegas.

VINHO DA SEMANA
POR MÁRCIO OLIVEIRA

www.premiumwines.com.br/
www.mistral.com.br/
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 a quinta edição da “international sherry Week”, que celebra o Jerez, uma das paixões do mundo do vinho será comemorada a partir desta segunda feira 
na Rex-Bibendi, na savassi. a novidade, segundo dulce Wagner, dona do espaço será a apresentação do Manzanilla e o Fino de três distintos e tradicionais 
produtores espanhois, “de paladar seco e corpo leve, com notas de azeitonas, amêndoas e final salino”.
a “international sherry Week”, uma semana de celebração do Jerez que acontece anualmente no mundo todo, começa a chamar atenção no Brasil.
o jerez é um dos vinhos mais antigos do mundo e teve shakespeare como um de seus grandes apreciadores, fazendo citações em suas obras, como “Henrique 
iV”, “noite de Reis” e “a Tempestade”.

“se mil filhos tivesse,
o primeiro princípio humano que os ensinaria,

seria abjurar de toda bebida insípida
e dedicar-se inteiramente a Jerez “

William shakespeare

 o Jerez, também conhecido como Xeres ou sherry, é um vinho fortificado - que tem adição de aguardente vínica - produzido no sul da espanha, na 
andaluzia, na região demarcada que compreende as cidades de Jerez de La Frontera, el Puerto de santa Maria e sanlúcar de Barrameda.
 apesar de ser produzido há séculos, ainda é um desconhecido para muitos amantes de vinhos, o que é uma grande injustiça, uma vez que, sendo muito 
versátil, possui versões que vão de seco, pálido e delicado até a potentes e açucarados. acompanha muito bem pratos de difícil harmonização, como os saladas 
temperadas com vinagres e molhos cítricos, sopas, ceviches e pratos asiáticos, por exemplo. 
 Mas para muitos que o provaram sozinho, ou harmonizando com comida, é um vinho definido como “ame-o” ou “deixe-o”. nem sempre agrada a 
qualquer um, porque causa estranheza quando provado pela primeira vez – o aroma lembra algo doce, mas o paladar é extremamente seco.
 o Jerez é um vinho que passa por processo de fortificação (adição de aguardente vínica) e depois amadurece em barricas. a grande variedade de estilos 
do vinho acontece porque há diferentes estágios de afinamento, ou “crianzas” (período que o vinho passa amadurecendo na barrica), gerando diferentes graus 
alcoólicos.
 Há ainda a questão da origem em diferentes terroirs. a denominação de origem de Jerez permite que sejam elaborados vinhos nas cidades de Jerez de la 
Frontera, sanlucar de Barrameda e Puerto de santa Maria. Por exemplo, a diferença entre o Jerez Fino e o Manzanilla, é que o Manzanilla só pode ser elaborado 
na cidade de sanlucar de Barrameda. a diferença de terroir faz diferença nos aromas e sabores do vinho. o Manzanilla é um vinho mais floral e “salgado” do 
que o Jerez Fino.
OS TIPOS DE VINHOS: são ao todo 8 tipos, indo do mais seco para o mais doce, do mais claro ao mais escuro.
1- Fino: cor de amarelo palha e aroma intenso, mas delicado, lembrando amêndoas, ligeiro, seco e pouco ácido. Temperatura de serviço: entre 8 a 10 ºC.  
Harmonização: é o mais gastronômico de todos, versátil pois harmoniza muito bem com pratos com muitas especiarias, como da culinária asiática, perfeito com 
sushis, sashimis, Jamon, aspargos e Ceviche. Ótimo também como aperitivo.
2- Manzanilla: tal como o Fino, mas feito na região de sanlúcar de Barrameda, com influência do mar, portanto tem um leve toque salgado por conta das 
brisas que entram pelos janelões das bodegas. Há uma variação, que é o “Manzanilla Pasada”, com mais anos de amadurecimento em barrica. as características 
e harmonização são idênticas ao Jerez Fino. sirva-o entre 6 a 8 ºC.
3- Oloroso: cor escura, muito aromático. Corpo pronunciado, denso, com aromas de frutas secas como nozes e amêndoas, variando do tipo seco até o doce. 
Harmonização: tapas espanhóis (lula a dorê, camarão frito, isca de peixe frito), jamón ibérico e frutas secas. servir entre 14 a 18 ºC

A SEMANA INTERNACIONAL DO 
JEREZ EM BELO HORIZONTE

POR MÁRCIO OLIVEIRA

ARTIGO
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4- Amontillado: cor âmbar, aroma mais acentuado, de avelãs, seco e pleno no paladar. Harmonização ideal com embutidos fortes (salames e chorizos), jamón 
serrano e queijo manchego, sopas de pescados e patês de aves. Grande acompanhente para charuto. servir entre 12 a 14 ºC.
5- Palo Cortado: Com aroma de amontillado e paladar de oloroso é o mais difícil de ser encontrado. Harmonização: servir ao final da refeição, acompanhando 
um prato de queijos, de preferência os mais duros, com bom tempo de cura e sabor forte, junto de um prato com frutas secas, ou com bons embutidos e carnes 
curadas, como um Jamón Pata negra. Ótimo servido entre 16 a 18 ºC.
6- Moscatel: doce, feito com a uva de mesmo nome. É raro, apresenta cor escura e aromas primários da uva do mesmo nome. Harmonização: ideal, para 
acompanhar todos os tipos de sobremesas, queijos azuis e patês de foie gras. servir entre 10 a 12 ºC
7- Pedro Ximenez: Feito com a uva de mesmo nome, é um vinho espesso, aromático e extremamente doce, lembrando ao aroma de rapadura e sabor de 
caldo de cana. Harmonização: vai bem com sobremesas a base de frutas secas, queijos salgados, frutas secas. servir entre 10 a 12 ºC.
 Todos eles, com exceção do Pedro Ximenes e do Moscatel, são feitos com a uva branca Palomino. o Pedro Ximenez é feito com a uva branca Pedro 
Ximenez, também conhecida como “PX”. e o Moscatel é feito com a uva homônima. ambos são vinhos doces.
8- Cream: Feito da combinação de um vinho oloroso com parte de Pedro Ximenez. normalmente suave, aromático e ligeiramente doce. Harmonização: ideal 
com sobremesas a base de frutas secas. servir entre 10 a 12 ºC
A VINIFICAçãO DO JEREZ: as principais uvas utilizadas na produção do Jerez são a Pedro Ximenez, a Moscatel, a Palomino de Jerez e Palomino Fino, colhidas 
manualmente perto do dia 10 de setembro.
 na vinificação, o mosto é fermentado em tanques de aço inox, ou de cimento e sofre a adição de aguardente vínica para depois envelhecer em barricas. 
depois de ocorrida a fermentação, o vinho é colocado em barris de madeira, com ¾ de volume preenchido, deixando um espaço vazio para que seja criada 
uma fina camada formada das leveduras saccharomyces que florescem na primavera e diminuem no inverno, chamada de “FLoR’ e que impede a oxigenação 
do vinho, contribuindo para o aroma e paladar. 
 o Jerez pode ser criado com “crianza biológica” ou “crianza oxidativa”. Jerez com crianza biologica são aqueles que amadurecem em barricas com a 
presença da Flor. essa “flor” protege o vinho da oxidação natural que ocorreria caso ele estivesse em contato com o ar. o vinho adquire um sabor e aromas 
únicos. aqui estão os Jerez Fino e Manzanilla, com aproximadamente 15-16% de álcool, são bastante secos, claros, delicados e lembram amêndoas, fermento 
de pão, sal marinho, flores….
 o Jerez com “criança oxidativa” é aquele onde nunca se formou a flor, ou então que a flor desapareceu ou foi “tirada” no meio do processo. isso pode 
acontecer de diversas maneiras, naturalmente ou por indução. aqui temos as variedades dos Jerez oloroso, amontillado e Palo Cortado.
 o Amontillado é como se fosse um Fino envelhecido, onde depois de um tempo a flor se dissipou, ou foi acrescentado álcool acima dos 16% graus, 
matando a flor. a flor geralmente se dissipa entre 8 e 12 anos de crianza. o vinho já fica com coloração mais escura e aromas de oxidação, como amêndoas, 
frutas secas, nozes… e alguns amontillados podem ter cerca de 100 anos de solera!
 o Oloroso já é um vinho que não se deixa a flor aparecer. o álcool adicionado fica acima de 16%, podendo chegar a 18%. o vinho é mais escuro, denso, 
com sabores e aromas de oxidação mais intensos. Podem ser secos ou doces.
 o Palo Cortado é um dos mais raros e misteriosos estilos de Jerez. definido como um vinho que tem características tanto de oloroso quanto de 
amontillado. inicialmente criado como um fino que amadurece com a flor, mas depois que a flor desaparece, passa a amadurecer como um oloroso. são vinhos 
secos, elegantes, sedosos, encorpados, com um paladar irresistível. 
 os Jerez Pedro Ximenez e Moscatel são feitos por um processo chamado de “soleo”, que consiste em “bronzear” as uvas. elas são expostas ao escaldante 
sol da andaluzia, sobre uma esteira de palha. este processo pode durar cerca de 15 dias e passifica a uva, que fica bastante concentrada e doce. Com essas 
uvas que é feito o vinho, que fica bastante doce e alcoólico. o Pedro Ximenez, é um vinho muito escuro, denso, encorpado, com aromas que lembram muito 
os de rapadura. 
 Há ainda um tipo de Jerez diferenciado – o Solera. Todos os anos uma parte do vinho é engarrafada quando se retira a quantidade necessária da barrica 
mais velha e mais próxima do solo. o sistema baseia-se na mistura de vinhos jovens e velhos semelhantes que servem para manter a constância. existem, em 
média, quatro ou cinco fileiras de barris de carvalho que são conhecidas como escalas ou criaderas. a cada ano, 2/3 do vinho de cada fileira são mesclados 
com 1/3 da fileira do ano seguinte. essa mesma quantidade vai ser transferida da barrica de cima para a mais próxima do solo - solera. e da de cima para a 
outra, e da de cima para outra, até chegar na barrica que fica mais alta na pilha, que será preenchida com vinho mais novo.
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 Portanto, este sistema cria soleras centenárias, que continuam sendo engarrafados até hoje, já que nunca se esvazia a solera. os soleras são vinhos de 
grande complexidade e que refletem datas centenárias. o mais antigo que bebi era de 1917!
DICAS DE HARMONIZAçãO: o Fino vai muito bem com: sushi e sashimi, com a combinação de peixe cru, arroz, shoyo, wasabi e gengibre. Pratos com curry, 
queijos suaves como o Minas e o Brie. as sopas clássicas como Gazpacho e salmorejo também vão muito bem, além de Ceviches, peixes brancos e mariscos. 
Pratos com aspargos, ovos, azeitonas, picles e alcachofras, que assustam muita gente, ficam muito bem com Fino. o Jamon ibérico ou qualquer tipo de presunto 
cru é uma combinação clássica e viciante. além do Fino, o Moscatel vai muito bem com frutas frescas e frutas secas. 
 Uma lembrança sobre harmonização de Jerez vem do filme “a Festa de Babette” - a dificuldade da harmonização de vinhos e sopas está relacionada 
com temperatura do prato, textura incompatível, e pela própria natureza de característica líquida. Muitas sopas de sabor substancioso apresentam um caldo 
relativamente ralo, criando um problema de textura. Quanto à temperatura, a indicação clássica dos vinhos fortificados de Jerez, é que são vinhos mais quentes 
devido ao teor alcoólico, mais compatíveis com a temperatura da sopa. a personalidade desses vinhos criam uma sinergia com caldos mais substanciosos. 
inesquecível em Festa de Babette, o Jerez amontillado acompanhando a exótica sopa de tartaruga. 
 se você ficou com vontade de conhecer o Jerez, não perca a chance de prová-lo no evento da Rex-Bibendi, que representa a Zahil em Belo Horizonte. a 
Loja fica na Rua antônio de albuquerque, 917 - esquina de Rua Levindo Lopes, no coração da savassi.  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

“O RENASCER DE UM VINHO GLORIOSO” - POR JORGE LUCkI
VALOR ECONôMICO - 05/10/2018

 Quando se fala em vinhos fortificados (ou generosos, como se usa em Portugal, são termos utilizados para denominar vinhos que recebem adição de 
aguardente vínica durante o processo de vinificação, elevando o teor de álcool final) o primeiro que vem à mente é o Vinho do Porto, mas, dentro da mesma 
categoria, não se pode esquecer do Jerez, do Madeira, do Moscatel de setúbal e ainda do Marsala e de alguns do sul da França, como o Muscat de Beaumes 
de Venise e o Banyuls, por exemplo. embora (hoje) menos conhecido, tem lugar especial para mais um nessa lista, pelo que já foi no passado, pelas condições 
inusitadas que o cercam atualmente e pela singularidade e qualidade que oferece hoje (sem o que não caberia destaque): o Carcavelos.
 situado a meio caminho entre Lisboa e Cascais, Carcavelos desfrutava de ótima reputação entre os séculos XVi e XViii, vivendo um período particularmente 
favorável por volta de 1750 por influência do Marques de Pombal, que instalara sua quinta nos arredores de oeiras, centro da denominação de origem 
Carcavelos (antes de receber o título de Marquês, em recompensa por sua atuação no processo de reconstrução de Lisboa após o terremoto de 1755, ele tinha 
o título de Conde de oeiras). a região entrou em declínio com a filoxera, praga que arrasou os vinhedos no fim do século XiX, e continuou na descendente com 
a irrefreável expansão da capital portuguesa, quando as vinhas foram dando lugar a projetos imobiliários.
 À beira da extinção, Carcavelos sobreviveu graças, num primeiro momento, à iniciativa de dois pesquisadores da estação agronômica nacional, entidade 
de investigação científica instalada em oeiras, na própria quinta do marquês (já então pertencente ao estado), que decidiram, em 1983, plantar cinco hectares 
de vinha, ocupando pequena parte dos cerca de 130 hectares da propriedade, hoje cercada de prédios. as mudas foram retiradas de outra propriedade histórica 
da região, a Quinta do Barão, em vias de desaparecer por haver sido parcialmente desapropriada para a passagem da a5, uma das autoestradas construídas 
em torno de Lisboa. 
 a vinha por si só, no entanto, não iria resgatar os dias de glória do passado sem um local adequado para vinificação e uma estrutura mais profissional. 
empenhada em defender um vinho tão emblemático e histórico para a cidade, a Câmara Municipal de oeiras fechou um acordo com a ean, em 1997, para 
assumir o vinhedo e dar continuidade ao projeto, responsabilizando-se pela construção de uma adega. isso foi feito e com muita disposição, dali nascendo 
a linha Villa oeiras, importado e distribuído no Brasil pela adega alentejana. a área de vinhedos foi ampliada - foram plantados 2,5 hectares em 2003 e 5 
hectares em 2009, representando metade das vinhas da d.o. - e tem como responsável Tiago Correia, um engenheiro agrônomo local à frente de uma equipe 
composta em sua maioria por mulheres, funcionárias da prefeitura que cuidam também das praças e jardins da cidade. Boa parte dos vinhedos restantes de 
Carcavelos pertence a pequenos produtores que não vinificam todos os anos e até há os que prefeririam vender a propriedade a interessados em desenvolver 
negócios imobiliários, o que é atualmente vetado pelo Plano diretor Municipal - destinam-se somente a vinhas.....

Leia mais em: https://www.valor.com.br/cultura/5905845/o-renascer-de-um-vinho-glorioso#

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.

SELEçãO DE ARTIGOS

https://www.valor.com.br/cultura/5905845/o-renascer-de-um-vinho-glorioso%23
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“SqUIRES, DIRk, GUTIERREZ E O qUE REALMENTE CONTA NO VINHO”- POR PEDRO GARCIAS
FUGAS - 29/09/2018

 o americano Mark squires é, desde 2006, o provador da Wine advocate, de Robert Parker, para os vinhos portugueses. Prova também os vinhos de israel, do Líbano, 
da Grécia, da Bulgária, da Roménia, da sérvia, da Macedónia e do Chipe (estão a ver em que campeonato nos colocou Parker?). nos primeiros anos, muitos produtores 
queixavam-se das suas notas baixas. agora anda meio mundo contente, porque, de repente, squires começou a atribuir notas altas aos vinhos portugueses.
 não o conheço, nem me atreveria a julgá-lo. Penso que squires fez o caminho natural de qualquer pessoa que é atirada para um país desconhecido: primeiro reage 
mal, depois começa a compreender e, com sorte, acaba apaixonada. nem os vinhos portugueses eram tão rústicos e tinham aromas e sabores tão estranhos quando começou 
a escrever sobre eles, nem passaram a ser os melhores do mundo. estão, é verdade, cada vez melhores. a evolução tecnológica e enológica foi enorme, a concorrência é 
maior e o consumidor está mais informado e exigente.
 a única crítica que sou capaz de fazer a Mark squires é à forma como prova quando vem a Portugal. entre uma ou outra visita, instala-se numa sala e avalia uma 
série de vinhos. Consta que não aprecia vinhas - nem crianças e cães. admito que seja um excelente provador, mas acredito pouco neste tipo de prova mecânica, solitária, 
longe do lugar onde nascem os vinhos - as vinhas. Como é possível conhecer um vinho na sua plenitude se não conhecemos a sua origem e quem o produz? o carácter de 
um vinho descobre-se conhecendo as vinhas, o tipo de solo, a forma como este é trabalhado e também a filosofia do produtor.
 numa prova mecânica ou às cegas as pessoas avaliam aquilo que julgam ser o valor intrínseco do vinho. Mas, na verdade, o que fazem é avaliar o vinho de acordo 
com a sua disposição no momento e o seu gosto pessoal. Muitas vezes, o mesmo vinho provado sem ser às cegas sabe-nos de maneira diferente, e não é só pelo nome do 
produtor ou pelo seu preço. É verdade que a marca e o preço podem influenciar-nos, mas numa prova técnica não dominamos todas as variáveis do vinho. Qualquer vinho 
pode ter um outro valor se soubermos o que está por trás dele. É como avaliar uma pessoa: quantas vezes nos enganamos no juízo que fazemos de alguém só porque não 
gostámos de determinada atitude? Podemos torcer o nariz a um determinado vinho da Bairrada, por exemplo, mas, se conhecermos a forma de trabalhar do produtor e 
o historial dos seus vinhos, se soubermos que estes podem parecer algo duros em novos mas que evoluem sempre admiravelmente, a nossa avaliação será forçosamente 
diferente. Contra mim falo: todas as provas e pontuações de vinhos, sobretudo aquelas que não levam em conta o lado B do vinho, a sua espessura cultural e humana — e 
são a maioria - devem ser relativizadas. elas representam apenas a opinião de uma pessoa.
 se os produtores seguissem a opinião dos críticos, quantos não tinham já desistido? É o consumidor que paga as contas dos produtores, não é o crítico. a crítica pode 
ser virtuosa, mas o mais importante é cada um definir o seu caminho, acreditar nele e ser coerente e consistente. no fundo, ter um perfil bem definido e não tergiversar 
consoante as modas e as preferências de quem avalia e classifica vinhos. e isto tanto vale para um produtor como para uma região.
 Há uma polémica em espanha que envolve Luís Gutierrez, o provador de Robert Parker para este país. num artigo que publicou em agosto, Gutierrez desencou na 
Ribera del duero, dizendo que lhe custa “manter a motivação” para provar os seus vinhos e que a região, das mais famosas, é uma das que menos lhe apetece visitar. e 
acrescentou: “É certo que há alguns nomes interessantes, mas creio que a maioria dos vinhos são demasiado parecidos, demasiado previsíveis, pouco originais, excessivos 
e, em definitivo, aborrecidos.” sob anonimato, diversas personalidades de Ribera del duero responderam com uma carta aberta, com muitas críticas a Luís Gutierrez, como 
a de provar apenas os vinhos escolhidos por ele e a descoberto, sem ser às cegas, por “pavor de se enganar-se ao pontuar erradamente os vinhos de adegas de renome e 
prestígio”.
 não vou fazer a defesa de Luís Gutierrez, que considero um grande provador e por quem tenho grande estima. ironicamente, ele é, no gosto, a antítese de Robert 
Parker. Tal como Gutierrez, também não sou um grande apreciador dos vinhos de Ribera del duero. Mas já fui. Podemos dizer que são vinhos um pouco fora de moda, por 
serem, em regra, bastante concentrados e com longos estágios em barrica. no entanto, também percebo o enfado dos produtores desta região. apesar de Gutierrez estar 
no direito de não gostar de Ribera del duero, os vinhos desta região foram e continuam a ser um êxito comercial — e o juiz mais importante de um vinho é o consumidor. 
Mesmo sendo, digamos, pouco “modernos”, os vinhos de Ribera del duero têm um estilo bem definido e isso é muito importante. acontece o mesmo com o douro, o alentejo, 
o dão ou a Bairrada. Ter um estilo próprio, mais ou menos fácil de perceber por parte do consumidor, é uma enorme mais-valia no negócio do vinho, não um anátema....
Leia mais em: https://www.publico.pt/2018/10/06/fugas/opiniao/squires-dirk-gutierrez-e-o-que-realmente-conta-no-vinho-1846113

Pedro Garcias é jornalista com pós-graduação em Cultura Portuguesa, escreve semanalmente sobre vinhos no suplemento Fugas 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).

https://www.publico.pt/2018/10/06/fugas/opiniao/squires-dirk-gutierrez-e-o-que-realmente-conta-no-vinho-1846113
http://fugas.publico.pt
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“CENARIO ECONOMICO ESTIMULA DESCOBERTA DE NOVOS VINHOS” - POR NELTON FAGUNDES
FESTADO DE MINAS- DEGUSTA - HORA DO VINHO - 07/10/2018

 o mercado de vinhos enfrenta algumas mudanças consideráveis em decorrência do atual cenário econômico. o preço é um dos fatores importantes. alguns consumidores, 
devido ao custo de alguns rótulos tendem a procura outros para experimentarem, que, claro, tenham a mesma qualidade, porém, com um valor mais em conta. os vinhos 
consagrados seguem liderando as listas dos preferidos com vendas ainda representando uma fatia expressiva no Brasil e no mundo. os apreciadores são fiéis, contudo, a 
situação econômica reduziu o volume desse consumo, abrindo espaço para esse público conhecer novos rótulos, até então, desconhecidos. 
 o Brasil é um país com muita cobrança por qualidade de vinhos, ou seja, pensar na bebida somente considerando o preço não funciona mais. Fomos garimpar 
novidades para indicar rótulos que contam a história de seu local de origem e com preços fantásticos. Para começar, passando pela espanha e região de La Mancha, temos 
um vinho de uma Bodega Centenário, com ótima relação preço/prazer - o Tempranillo Rey de Copas a R$ 39,00 e o Tempranillo Crianza Marques de Toledo a R$ 69, além 
de um branco com a uva verdejo, o Branco Marques de Toledo a R$ 60, uma verdadeira delícia, sendo muito refrescante. Trata-se de rótulos que valem cada centavo e, se 
fossem de regiões já famosas, com certeza, o preço seria o dobro, considerando a qualidade.  saúde e até breve!

Nelton Fagundes - Há mais de 14 anos é o responsável pelas dicas de harmonização e sugestões dos melhores vinhos da enoteca decanter na capital mineira. 
dentro do universo dos vinhos desde 1998, quando iniciou seus estudos sobre a bebida, nelton já foi eleito o melhor sommelier de loja pela sociedade Brasileira 
dos amigos do Vinho (sBaV-MG), e hoje faz parte do seleto grupo de profissionais homologados pela associação Brasileira de sommelier do Rio de Janeiro e 
está no 3º terceiro nível na Wine & spirit education Trust, escola inglesa internacionalmente reconhecida.



13vinotícias

“OS AROMAS DE FRUTAS DOS VINHOS BRANCOS“ - POR MARCELO COPELLO
VINOTECA - BACO MULTIMIDIA - 06/10/2018

 ontem falei dos aromas de frutas nos vinhos tintos (leia em aromas de frutas dos vinhos tintos). Hoje falo um pouco mais de aromas de frutas, em especial 
nos vinhos brancos. 
 Conforme o tipo de vinho (seja qual for seu tipo e cor) ele pode ter aromas de frutas frescas, frutas maduras, frutas cítricas, frutas secas (como nozes e 
avelãs), frutas cristalizadas como em um panetone, frutas em calda, e até geléias.
 nos vinhos brancos, por exemplo, o mais comum são as frutas brancas (como pêra, melão e maçã), frutas cítricas (como limão, abacaxi, laranja e maçã 
verde) e frutas amarelas (como manga e damasco). nos sauvignon Blancs, por exemplo, é comum encontrarmos aromas que lembram cítricos, como limão e 
maracujá. nos Chardonnays é mais típico identificarmos aromas que lembram frutas amarelas, como abacaxi, pêssego ou manga. e os vinhos rosados, lembram 
que frutas? ...... Leia mais em: http://www.marcelocopello.com/post/os-aromas-de-frutas-dos-vinhos-brancos 

OS AROMAS DE FRUTAS DOS VINHOS TINTOS – 05/10/2018 - os aromas mais comuns em todos os tipos de vinhos são os de frutas. não custa lembrar 
que ao contrário de outras bebidas, como cervejas, não há adição de outras frutas. É só uva mesmo. Quanto descrevemos um vinho citando outras frutas ou 
especiarias, é uma mera analogia, ok?
 nos vinhos tintos por exemplo, o mais comum são os aromas de frutas vermelhas (como morango e framboesa) ou as frutas negras (como ameixa, amora 
e cassis). em um Pinot noir (um tinto mais leve), por exemplo, é mais comum encontrarmos aromas que lembram frutas vermelhas, como framboesas. se for 
um Malbec (um tinto mais encorpado), é mais típico identificarmos aromas que remetam a frutas negras, ameixas e amoras.
em tintos de clima frio ou de colheita mais precoce, predominam os aromas de frutas mais frescas, mais ácidas (sejam vermelhas ou negras). em tintos de clima 
quente ou de colheita mais tardia é mais comum encontrar aromas de frutas bem maduras ou até geléias.
 e os aromas de uvas, não aparecem no vinho? .... Leia mais em: http://www.marcelocopello.com/post/os-aromas-de-frutas-dos-vinhos-tintos

VINHEDO MAIS ALTO DO MUNDO FICA NO TIBETE E ESTÁ NO GUINNESS WORLD RECORDS - 05/10/2018 - o vinhedo tibetano está situado a uma 
altitude de mais de 3.500 metros acima do nível do mar, em Cai na Xiang. Considerado o vinhedo mais alto do mundo, seu status foi reconhecido pelo juiz do 
Guinness World Records, iris Hou, que emitiu o certificado oficial este mês. 
 no vinhedo Tibetano são plantados 11 variedades de uva, incluindo Vidal, Muscat e uma variedade indígena chamada Bei Bing Hong.
 Já estive em um dos vinhedos mais altos do mundo, de pouco mais de 3.000 metros de altitude, em salta-argentina, mas este, pelo visto, está meio 
quilômetro mais alto!

Leia mais em: http://www.marcelocopello.com/post/vinhedo-mais-alto-do-mundo-fica-no-tibete-e-esta-no-guinness-world-records

Mais em www.marcelocopello.com  / contato@marcelocopello.com 
Facebook – vinhocommarcelocopello   instagram – marcelocopello  http://www.marcelocopello.com/blog

http://www.marcelocopello.com/post/os-aromas-de-frutas-dos-vinhos-brancos
http://www.marcelocopello.com/post/os-aromas-de-frutas-dos-vinhos-tintos
http://www.marcelocopello.com/post/vinhedo-mais-alto-do-mundo-fica-no-tibete-e-esta-no-guinness-world-records
www.marcelocopello.com%20
contato%40marcelocopello.com
http://www.marcelocopello.com/blog
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27 DE NOVEMBRO A 06 DE DEZEMBRO – JORNADA ENOGASTRONôMICA PELO PERU – VENHA CONHECER 
A LIMA COLONIAL E MODERNA E DESCOBRIR qUE O PERU É O MAIS ANTIGO PRODUTOR DE VINHOS DA 
AMÉRICA DO SUL.   

 .  Uma jornada que cavalga entre os primórdios da chegada de Pizarro no Peru com a fundação em 1532 da “Ciudad de los Reyes”, hoje Lima, trazendo 
consigo a cultura das vinhas e vinhos, e vanguarda indiscutível nos dias de hoje que a torna referência e Capital Gastronômica da américa. não é a toa que 
entre os 50 Melhores Restaurantes da américa Latina, o Peru tem 3 restaurantes reconhecidos, entre eles o Maido, o melhor da américa latina. Para entender 
este caldeirão da culinária tradicional, chifa, nikkei e cevicherias, nada melhor que uma aula Magna num importante instituto Gastronômico, visitando um 
de seus mercados e participar de uma oficina de Chocolate. Hospedagem no fértil Vale do iCa, numa Fazenda centenária e na vinícola mais destacada do 
Peru, instalados dentro do próprio vinhedo. Tudo isto sem esquecer o “espírito nacional do Peru”, o Pisco, do qual conheceremos os seus segredos. VenHa e 
eXPeRiMenTe! sinta, perceba e deguste!
 Mais informações: Zênithe Travelclub - operacoes@zenithe.tur.br  ou (31) 99791-8093

VIAGENS
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NOTíCIAS ENOGASTRONOMICAS E DICAS

A BARRICA FRANCESA VAI CONTINUAR ROLANDO PELO MUNDO
 Com 615.385 unidades vendidas em 2017, a cooperativa francesa atingiu um volume de negócios de 429 milhões de euros, um aumento de 4,6% em 
relação ao ano anterior.
 nas oficinas da tanoaria sylvain perdura um cheiro de brioche. ao redor de um braseiro, um círculo de paus, pranchas curvas que formam as paredes do 
barril, é aquecido suavemente para dar ao carvalho uma fragrância que corresponde às expectativas do produtor. “É o toque do chef”, Jean-Luc sylvain, chefe 
da tanoaria, sorri. dependendo do tamanho do braseiro ou do tempo de exposição, seus funcionários darão aos 30.000 barris produzidos a cada ano uma 
fragrância que vai do pão que sai do forno torrado de cacau, passando pelo mocha. “a cooperativa francesa contribui para a fama do luxo francês, da mesma 
forma que o perfume ou a alta costura”, diz sylvain.
 esse know-how, aclamado pelos grandes vinhos franceses, é exportado ao longo do ano: os tanoeiros franceses “exportam 70%” da sua produção, diz ele. 
“a demanda da europa está nos ocupando de agora até janeiro e depois, é o hemisfério sul (américa do sul, África do sul, austrália e nova Zelândia). entre 
os dois, os estados Unidos que nos ocupa de final de março, entre abril e junho “, explica. a demanda global ocupa seus funcionários, o ano todo, exceto nos 
períodos de riscos climáticos.
MELHORANDO O VINHO - Com 615.385 unidades vendidas em 2017, a cooperativa francesa atingiu um volume de negócios de 429 milhões de euros, um 
aumento de 4,6% em relação ao ano anterior. o barril de carvalho francês, que afina os vinhos da velha europa como do novo Mundo, não deve disfarçá-los: 
“o barril, afina o vinho, deve enfatizá-lo, deve ajudá-lo a crescer, mas em nenhum caso deve dominá-lo, é educação “, explica Jean-Luc sylvain.
 Por esta razão, os barris do sr. sylvain são feitos principalmente de carvalhos sésseis e carvalhos pedunculados: “eles são muito mais procurados que os 
carvalhos americanos porque dão vinhos com muito mais equilíbrio, deixam fruta exuberante”.
 “algumas variedades de uvas fortes, como a syrah, aceitam madeiras mais poderosas, com grãos mais grosseiros, um poder tânico, enquanto a Pinot noir, 
Merlot precisará de um grão mais fino, com aromas mais complexos”, explica Vincent Lefort, presidente do sindicato dos fabricantes de aduelas (as peças que 
formam as paredes do barril).
 na tonoaria de Jean-Luc sylvain, troncos das florestas de amboise e Fontainebleau, abatidos entre outubro e janeiro, esperam ser cortados em seções 
que serão divididas ao milímetro para fazer aduelas. do lado de fora do prédio, centenas de aduelas empilhadas, como pequenos arranha-céus de madeira, 
são armazenadas sob as estrelas, para secar por dois anos: no total, são 30 meses de produção de barris que contemplam o visitante. .
“NãO HÁ CANDIDATO” - Mas se a tanoaria de Jean-Luc sylvain estiver florescendo, como todo o setor na França, algumas questões preocupantes surgiram.
 a concorrência pela compra de carvalhos de asiáticos, especialmente chineses, provocou, durante vários anos, uma alta nos preços, agravada, segundo 
ele, pelos novos processos de venda implantados pelo onF (escritório nacional de silvicultura). “no nosso negócio de tanoaria, faz dois anos que temos entre 
15 e 20% de aumento por ano”, diz Jean-Luc sylvain.
 “estamos agora relativamente preocupados, para não dizer muito preocupados, o aumento rápido e descontrolado do preço das matérias-primas irá 
influenciar o emprego e enfraquecer as pequenas empresas”, disse ele.
 outra preocupação é o recrutamento. Com 35 jovens em formação em toda a França, “não há candidatos, sejam jovens ou adultos”. alega, no entanto, 
que os salários são 30 a 40% mais altos do que em outras profissões de artesanato.
 “o céu escurece mais do que clareia. Por 30 anos, estivvemos estagnados, hoje há mais dificuldades e restrições do que antes”, lamenta sylvain. “Meus 
filhos acabaram de entrar para a sociedade, às vezes hes digo que não sei se é uma boa idéia”, diz ele. Leia mais em: https://www.larvf.com/le-tonneau-
francais-veut-continuer-a-rouler-dans-le-monde-entier,4601341.asp (Fonte – ReVUe dU Vin de FRanCe – Redação com aFP – 05/10/2018).

O VINHO CALIFORNIANO FICOU CARO PARA O CHINÊS
 as exportações de vinho dos eUa para a China e Hong Kong aumentaram em 450% na última década. desde 24 de setembro, a China voltou a aumentar seus direitos 

VINHO E CULTURA

https://www.larvf.com/le-tonneau-francais-veut-continuer-a-rouler-dans-le-monde-entier%2C4601341.asp
https://www.larvf.com/le-tonneau-francais-veut-continuer-a-rouler-dans-le-monde-entier%2C4601341.asp
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aduaneiros sobre as importações de vinhos americanos em 10%. Um aumento a mais em relação aos 15% aplicados em abril.
 esse novo aumento deve ser uma resposta ao aumento de impostos nos eUa em alguns produtos chineses.
CHINA CONTINUA A SER UM MERCADO IMPORTANTE PARA VINHOS CALIFORNIANOS - “a China continua a ser um mercado importante para os vinhos californianos, 
mas os impostos aplicados estão colocando nossos produtos em desvantagem, e continuaremos a promover plenamente os consumidores chineses, cada vez mais atraídos 
pelos vinhos da Califórnia”, disse ele. Robert P. Koch, presidente do instituto do Vinho, que reúne 1.000 empresas da Califórnia relacionadas ao vinho. ele disse estar 
“confiante de que a popularidade dos vinhos californianos na China continuará crescendo”.
 as exportações de vinho dos eUa para a China e Hong Kong aumentaram 450% na última década. em 2017, eles subiram 10%, para Us $ 197 milhões, e 34% para 
os primeiros sete meses de 2018, atingindo Us $ 118 milhões. Leia mais em: https://www.larvf.com/le-vin-californien-devient-cher-aux-chinois,4601349.asp  (Fonte – ReVUe 
dU Vin de FRanCe – Redação com aFP – 04/10/2018).

36 DOS 50 VINHOS MAIS CAROS DO MUNDO SãO ... DA BORGONHA!
 o vinho mais caro do mundo? o Richebourg Cuvée de Henri Jayer, em Vosne-Romanée. esta é uma informação do nosso pesquisador de vinhos da nova Zelândia. 
o site online de informação e pesquisa de vinhos publicou um ranking dos 50 vinhos mais caros do mundo.
 surpresa! Teria sido esperado que os vinhos de Bordeaux ocupassem um lugar importante. no entanto, é a Borgonha que se destaca com 36 dos 50 vinhos mais caros 
do planeta. este inventário foi estabelecido de acordo com vários critérios. É baseado nos preços médios aplicados em meados de 2012, em uma garrafa padrão de 75 cl, 
independentemente da safra. de sua base de dados de 5.336.175 ofertas de vinho, esta informação não inclui leilões ou preços considerados excessivos ou insuficientes.
 Uma lista que tende a mostrar que o preço de uma garrafa de vinho não está necessariamente relacionado à sua popularidade. na liderança, o Richebourg Cuvée 
Henri Jayer, no valor estimado de 11 300 euros. o primeiro vinho de Bordeaux a aparecer neste ranking é o Château Pétrus, na 10ª posição!
 a outra região francesa bem representada é o Vale do Rhone, com o Cuvée Cathelin do domaine Jean-Louis Chave, na denominação de Hermitage. Há também dois 
champanhes da Krug.
 Mas não são apenas os vinhos franceses que estão atingindo valores surpreendentes! Também encontrado neste ranking vinhos americanos como o screaming 
eagle Cabernet sauvignon de napa Valley, um vinho australiano, o seppeltsfield Para Centenary Tawny de  Barossa Valley, um vinho de Portugal, o Quinta do noval 
nacional Vintage e um vinho alemão, egon Muller-scharzhof scharzhofberger Riesling Trockenbeerenauslese. Veja a lista completa em: http://www.wine-searcher.com/
most-expensive-wines.lm Leia mais em:  https://www.larvf.com/,50-vins-les-plus-chers-du-monde-bourgogne-bordeaux-rhone-cuvee-richebourg-henri-jayer-petrus-jean-
louis-chave-champagne-krug-he,4247297.asp (Fonte – ReVUe dU Vin de FRanCe – Redação com aFP - 27/09/2018).

25 PASSOS SEM VOLTA DO FANÁTICO POR VINHOS
 Faça nosso quiz e descubra que tipo de enófilo você é. É difícil não se apaixonar pelo mundo do vinho. depois que começamos a apreciar essa bebida, é complicado não 
se deixar levar por esse mundo de encantamentos que não estão somente nos aromas e sabores, mas em tudo o que o envolve, desde a história até o ritual da degustação.
 sendo assim, será que o vinho está tomando um papel importante na sua vida? será que você já está contagiado pelo “vírus do vinho” (como diz o enólogo santiago 
achaval ao definir a relação das pessoas com o líquido)?
 Para ajudá-lo responder essa pergunta, adeGa então propõe um divertido quiz. nele, elencamos 25 alternativas com atitudes típicas de enófilos. Confira em quais 
você se enquadra e, ao final, veja qual o seu perfil.
PERFIS: 
enófilo convencional: Você se enquadra em até 5 das alternativas apresentadas abaixo.
enófilo inveterado: Você percebe que de 5 a 10 alternativas encaixam-se no seu perfil.
Completamente apaixonado por vinho: entre 10 e 15 alternativas, o vinho já está na sua lista prioridades.
Fanático por vinho: Viu-se de 15 a 20 alternativas? o vinho é quase uma religião para você.
Louco por vinho: se “acertou” mais de 20 alternativas, quer dizer que você “vive o vinho”.
doente por vinho: enquadra-se nas 25 opções apresentadas? Você é um fundamentalista!
ALTERNATIVAS: 
1 - Já não cabem mais vinhos nas adegas e nem no armário debaixo da escada.
2 - Você se pega girando e cheirando até taças de água.
3 - Você passa a planejar suas férias em função de locais onde pode visitar uma vinícola ou, ao menos, comprar bons vinhos para trazer na mala.
4 - Você sabe dizer as 18 uvas autorizadas em Châteauneuf-du-Pape.

https://www.larvf.com/le-vin-californien-devient-cher-aux-chinois%2C4601349.asp
http://www.wine-searcher.com/most-expensive-wines.lm
http://www.wine-searcher.com/most-expensive-wines.lm
https://www.larvf.com/%2C50-vins-les-plus-chers-du-monde-bourgogne-bordeaux-rhone-cuvee-richebourg-henri-jayer-petrus-jean-louis-chave-champagne-krug-he%2C4247297.asp
https://www.larvf.com/%2C50-vins-les-plus-chers-du-monde-bourgogne-bordeaux-rhone-cuvee-richebourg-henri-jayer-petrus-jean-louis-chave-champagne-krug-he%2C4247297.asp
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5 - Você deixa de comprar uma garrafa porque aquela safra não foi das melhores.
6 - Você sempre acha que um vinho está jovem demais para ser aberto.
7 - Você fica irritado ao ir a um restaurante e ser servido em taças de vidro comum.
8 - Você se incomoda ao ver alguém segurando uma taça pelo bojo e não pela haste.
9 - Você passa a colecionar mais garrafas do que vai conseguir beber em 50 anos.
10 - Você rapidamente joga fora um vinho que não é do seu agrado e parte para outra garrafa sem dó.
11 - durante um jantar, você se incomoda que as pessoas não estejam prestando atenção no vinho.
12 - Você é capaz de detectar aromas de rambutão, pitaia, jambo e chirimoya nos vinhos.
13 - Você começa a comprar vinhos de que nunca ouviu falar apenas para descobrir se são bons.
14 - Você perde o medo de dar opinião sobre um vinho, mesmo que os outros discordem.
15 - Você leva sua própria garrafa para a festa de formatura de sua filha, pois não quer beber frisante.
16 - Quando você vai ao restaurante e, antes de pedir os pratos, fica elucubrando as possibilidades de harmonização.
17 - Você deixa de levar vinhos de que gosta e passa a levar vinhos simples para o jantar com seus amigos, pois eles não entendem nada mesmo.
18 - Você fica irritado pelo vinho não estar na temperatura correta.
19 - Você planeja um jantar apenas para abrir um vinho.
20 - Você se pega discutindo o conceito de mineralidade.
21 - Você guarda rolhas e garrafas vazias como troféus.
22 - a adega é o seu lugar preferido da casa.
23 - Você passa a ligar para os restaurantes perguntando se eles aceitam que leve vinho e qual o valor da taxa de rolha.
24 - Você se irrita quando o garçom entrega a carta de vinhos para outra pessoa na mesa.
25 - Você faz da abertura da garrafa um ritual sagrado...... Leia mais em: https://revistaadega.uol.com.br/artigo/25-passos-sem-volta-do-fanatico-por-vinhos_11326.html  
(Fonte – Revista adeGa – arnaldo Grizzo – 05/10/2018).

UNIãO ENTRE VINHO E MACONHA ATRAI CONSUMIDORES NOS ESTADOS UNIDOS
 Vinícolas do oregon criam experiência com cannabis, droga legalizada no estado. segundo os proprietários da vinícola Cowhorn Vineyard & Garden, no estado do 
oregon, estados Unidos, os consumidores mais jovens estão buscando uma experiência de vinho e maconha – droga legalizada no estado há dois anos.
 Bill e Barbara steele começaram a vinícola há 10 anos e viram nisso uma oportunidade. eles arrendaram suas terras para cultivar 30 plantas de maconha medicinal 
no ano passado – apenas para fumar. a safra da erva deste ano também é para uso médico, mas os steeles estão vendo os benefícios do mercado em expansão, e eles não 
são os únicos.
 alguns vinhedos na região estão sendo substituídos por plantas da droga, e há quem esteja promovendo turismo de vinho e maconha, com ônibus que faz paradas 
em vinícolas locais para degustações de ambas as substâncias. “existem algumas vinícolas montando grandes atividades recreativas neste momento. a ‘erva’ e a adega. eu 
acho isso enorme, e nós vemos isso se desenvolvendo”, disse Brent Kenyon, do setor de consultoria de maconha Kenyon & associates.
 Mas vale lembrar que a maconha ainda é ilegal na federação, e, portanto, as vinícolas devem manter seus negócios de vinho e maconha separados ou correr o risco 
de perder a licença federal que lhes permite engarrafar e vender vinho.
 Katherine Bryan, da deer Creek Vineyards, também está programando criar uma operação com maconha. ela planeja cultivar várias centenas de plantas de maconha 
com foco no cultivo orgânico. “Ganho Us$ 2.000 por tonelada para minhas uvas Pinot Gris, enquanto eu posso ganhar potencialmente Us$ 2.000 ou mais por quilo 
de cannabis”, disse Katherine. Leia mais em: https://revistaadega.uol.com.br/artigo/uniao-entre-vinho-e-maconha-atrai-consumidores-nos-estados-unidos_11340.html  
(Revista adeGa – Redação – 06/10/2018).

https://revistaadega.uol.com.br/artigo/25-passos-sem-volta-do-fanatico-por-vinhos_11326.html%20
https://revistaadega.uol.com.br/artigo/uniao-entre-vinho-e-maconha-atrai-consumidores-nos-estados-unidos_11340.html%20
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