
VINOTÍCIAS
O MUNDO DO VINHO EM SUAS MÃOS

BARES CRIAM FESTIVAL DO VINHO 
E VENDEM RÓTULOS A PREÇO DE 
IMPORTADORA DURANTE DEZ 
DIAS  - ISABELLE MOREIRA LIMA

VINHO PARA O DIAS 
DOS PAIS- MARCELO 
COPELLO

O MEU, O SEU, O NOSSO DIA DOS 
PAIS - LUIZ HORTA

São Paulo se prepara, desde do dia 3 de agosto até 
o dia 13, a cidade conta com alguns bares vendendo 
rótulos a preço de importadora. Confira!

Aproveitando a proximidade desta data  
comemorativa, Luiz Horta preparou um artigo 
sobre o assunto. 

Será que vinho é o melhor 
presente para seu pai? Segundo 
Marcelo Copello a resposta é SIM.

VATEL E A HISTÓRIA DO CHANTILLY - POR MÁRCIO OLIVEIRA
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ABS RIO - FLAMENGO
VINHOS ITALIANOS DA VINICOLA 
CASTELLO DI ALBOLA

07/08/2017 - 19:30

A Importadora Devinum trará vinhos 
italianos da vinícola Castello Di Albola 
para degustação na ABS Flamengo. 
A vila medieval do Castello di Albola 
fica no alto das belas colinas de 
Chianti, em um local incomparável 
para o charme da história, da arte 
e sugestões para a harmonia única 
e insuperável de agro-paisagem. 
Ele pertencia a uma nobre família 
toscana, a Acciaioli, e desde 1979 
é propriedade da família Zonin. O 
primeiro compromisso de Gianni 
Zonin era elevar as vinhas a um 
nível de produção de alta qualidade. 
Juntamente com a recuperação e 
restauração da vila e aldeia, artefatos 
rurais que estão agora destinados ao 
alojamento também foram renovados. 
Foi construída a nova adega, em 
perfeita harmonia com a paisagem 
circundante. A família Zonin também 
se comprometeu a expandir as vinhas 
e a fazenda, que hoje abrange 900 
hectares, dos quais 150 são vinhas. 
A degustação será conduzida por 
Vagner Montemaggiore, embaixador 
da Zonin no Brasil. Vinhso da 
Degustação: Prosecco Tenuta 
Ca`Bolani / Borgo San Leo Pinot 
Grigio / Chianti Classico Castelo 

AGENDA:
DEGUSTAÇÕES

Di Albola / Altemura Primitivo Di 
Manduria / Supertoscano Oso.

Valor Individual: R$50,00
Inscrição: (21) 2285-0497/
abs@abs-rio.com.br
Informações: abs-rio.com.br

ABS RIO - BARRA
07/08/2017 - 19:30

ABS RIO - FLAMENGO
08/08/2017

VINHOS GREGOS DOMAINE 
COSTA LAZARIDI COM A 
IMPORTADORA GRK

A importadora GRK patrocinará 
degustação dos vinhos gregos 
Domaine Costa Lazaridi da região de 
Macedônia e Atenas. O sommelier 
Fabio Xavier conduzirá o evento, 
servindo também o azeite Ladaki. 
Serão degustados: Amethystos 
Sauvignon Blanc / Oenodea Red 
/ Domaine Costa Lazaridi Syrah / 
Oenotria Land / Amethystos Cava.

Valor Individual: R$50,00
Inscrição: (21) 2421-9640/
abs@abs-rio.com.br
Informações: abs-rio.com.br

ABS RIO - FLAMENGO
09/08/2017 - 19:30

RUTA 12 E SEUS VINHOS 
URUGUAIOS

A Ruta 12 patrocinará degustação de 
seus vinhos uruguaios da Viña Edén e 
da Artesana, na ABS Flamengo, com 
apresentação de Márcio Monteiro, 

monitor da Associação. A Ruta 12 
é distribuidora exclusiva da Viña 
Edén, que fica a cerca de 25 km do 
conhecido balneário de Punta del Este, 
e é também parceira da Artesana, 
uma bodega-boutique de vinhos 
ultrapremium na região de Canelones. 
A proposta da Ruta 12 é oferecer um 
pouco da deliciosa enogastronomia 
uruguaia, um vizinho tão próximo e 
pouco explorado pelos cariocas. Um 
país pequeno, rico em sabores e com 
muitos costumes e tradições culturais 
e gastronômicas a serem apreciadas. 
Vinhos selecionados: Espumante Brut 
Nature Viña Edén / Chardonnay Viña 
Edén 2015 / Tannat Rosé Artesana 
2017 / Tannat-Merlot Artesana 2013 
/ Tannat Reserva Viña Edén 2015.

Valor Individual: R$50,00
Inscrição: (21) 2285-0497/
abs@abs-rio.com.br
Informações: abs-rio.com.br

ABS RIO - BARRA
14/08/2017 - 19:30

LUJAN DE CUYO, O HABITAT DA 
MALBEC

A variedade Malbec, originária 
da França e atualmente a uva 
emblemática da Argentina, ocupa 
um lugar de destaque no mundo 
dos vinhos ao dar origem aos 
tintos argentinos de maior renome. 
Exigindo terrenos soltos com pedras, 
clima cálido com pouca chuva, muita 
insolação e amplitude térmica, 
ela encontrou em Luján de Cuyo, 
Mendoza, seu habitat ideal. Para 
mostrar tudo isso, o professor Euclides 

Penedo Borges preparou uma 
degustação na qual serão servidos 
excelentes exemplares: Luigi Bosca 
Malbec DOC 2013 Luigi Bosca / Luca 
Malbec 2012 Laura Catena / Penedo 
Borges Malbec ìcono 2013 Bodega 
Otaviano / Viña Alicia Malbec 2009 
Viña Alicia / Catena Zapata Malbec 
Nicasia 2012 Catena Zapata / Norton 
Malbec Roble 2010 Bodegas Norton.

Valor Individual: R$276,00 (sócio) / 
R$ 359,00 (Convidado)
Inscrição: (21) 2285-0497/
abs@abs-rio.com.br
Informações: abs-rio.com.br

ABS - SP
OS SURPREENDENTES VINHOS DO 
LANGUEDOC-ROUSSILLON

09/08/2017 - 20:00 H

  A região de Languedoc-
Roussillon, no sul da França, quase 
na fronteira com a Espanha, sempre 
sofreu com a fama de produzir vinhos 
baratos e de baixa qualidade. Mas 
essa situação mudou dramaticamente 
nas últimas décadas, como veremos 
na degustação da próxima quarta-
feira, dia 9 de agosto. Hoje, ela é 
cada vez mais associada a vinhos 
instigantes, tintos em sua maioria, 
que além de qualidade oferecem 
preços mais atraentes do que os 
cobrados por sua vizinha do norte, 
o Rhône, para não falar obviamente 
de Bordeaux e Bourgogne. Nessa 
apresentação, que será conduzida por 
André Logaldi, grande estudioso do 
vinho e conhecido pelo rigor técnico, 
faremos uma imersão nas várias 
facetas da região, suas principais 
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AGENDA:
EVENTOS

RIO WINE & FOOD FESTIVAL
21 A 27 DE AGOSTO

É para beber bons vinhos. É para 
se deliciar com boa gastronomia. 
É para aprender e/ou aprofundar 
o conhecimento. É para discutir o 
segmento. Mas acima de tudo, é 
para se divertir! Durante mais de 
uma semana, de 21 a 27 de agosto, 
o Rio de Janeiro será palco do Rio 
Wine and Food Festival (RWFF).

denominações e características de 
seus vinhos. E teremos oportunidade 
de degustar seis exemplares, de 
diferentes denominações. Vale à 
pena destacar a presença de um 
espumante de Limoux. Embora 
muito menos conhecida do que 
Champagne, Limoux é uma das mais 
tradicionais produtoras desse tipo 
de vinho na França, com diferentes 
métodos de produção. Não perca e 
inscreva-se logo para não perder essa 
oportunidade de conhecer melhor 
uma região que atrai cada vez maior 
atenção de enófilos de todo o mundo. 
Vinhos que serão degustados: 
Languedoc AOC Rouge 2013 - Hecht 
& Bannier - Vinci = R$ 127,86 / 
Domaine Paul Mas Vermentino 2015 
- Domaine Paul Mas - Decanter = R$ 
83,10 / Domaine Paul Mas - Mas de 
Mas Maury 2011 - Domaine Paul Mas 
- Decanter = R$ 234,30 / La Falaise 
La Clape Rouge 2014 - Select Vins - 
Grand Cru = R$ 269,00 / Bila-Haut 
Côtes du Roussillon Villages Occultum 
Lapidem 2013 - M. Chapoutier - 
Mistral = R$ 183,30 / Crémant de 
Limoux Cuvée Prestige - Domaine 
Collin - Premium = R$ 129,60. 

Informações e inscrições:
(11) 3814-7853
vinho@sbav-sp.com.br

CONVIVIUM DOA AMIGOS DA 
SBAV-MG

11/08/2017 - 20:00 H

  Será  uma ótima oportunidade 
para aproveitar o convívio com amigos, 
ex-associados, e compartilhar uma 
taça de vinho e uma boa conversa no 
Restaurante ALMA CHEF, Celebrando 
os Vinhos do Inverno -  O cardápio do 
Jantar Convivium foi cuidadosamente 
elaborado, com o seguinte: Menu do 
Jantar: Tapas - Canapé de Ovinho I 
Coxinha de Rabada I Steak Tartar no 
Cone Crocante I Dadinho de Tapioca, 
Melaço e Alecrim I Crostini de Salmão 
Defumado, creme Azedo e Dill.  
Principal (Opção) - Gnocchi de Baroa 
com Ragu de Rabada e Gremolata, ou 

Beef Angus com Aligot. Sobremesa - 
Chocolate, Chocolate e Chocolate. 
Bebidas Inclusas: Água com e sem 
Gás, Refrigerantes comuns e zero, 
Sucos naturais e Café Nespresso 
(uma unidade por participante). 

Valor Individual: R$115,00 (Sendo 
R$ 100,00 do Jantar e R$ 15,00 do 
espumante de recepção. TRAGA 
SEU VINHO COM O TEMA DE 
“CELEBRANDO O INVERNO” PARA 
COMPARTILHAR COM OS AMIGOS.
Valor mínimo do Vinho Individual: R$ 
50,00/garrafa

Inscrição: molivierbh@gmail.com

TEM INTERESSE EM DIVULGAR 
SEU EVENTO, CURSO OU 

DEGUSTAÇÃO?

ENTRE EM CONTATO COM O 
VINOTÍCIAS PELO 

vinoticias@vinoticias.com.br
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MAR DE LISBOA VINHO REGIONAL TINTO 2014 – ATLANTIC COAST – LISBOA - PORTUGAL

 Um vinho produzido pela Casa Agrícola das Mimosas, da Quinta da Chocapalha sempre chama a atenção 
pelos cuidados em todos os detalhes. A Quinta de Chocapalha está situada na Região de Lisboa, próximo à histórica 
Aldeia Galega da Merceana, município de Alenquer, a 45 Km da capital portuguesa. Passou por importantas 
reformas, concluídas em 2012 com a inauguração de uma nova casa sede. O vinho em si é um corte muito bem 
equilibrado de 40% Tinta Roriz + 29% Touriga Nacional + 20% Touriga Franca e 11% Syrah. Um rótulo muito bem 
planejado, com linda arte final, que estampa um peixe Caboz, natural da Costa do Atlântico. Os enólogos são 
dignos de respeito: Diogo Sepúlveda e Sandra Tavares da Silva.

Notas de Degustação: Cor rubi, com forte concentracão de cor. Aromas de ameixas frescas, cerejas e mentol. 
Na boca apresenta um excelente equilíbrio, com bom frescor, frutos bem maduros, taninos suaves e final longo, 
prazeroso e persistente. 50% do lote estagiou 6 meses em barricas usadas de carvalho francês. Vale a pena ter 
uma segunda garrafa.

Estimativa de Guarda: Pronto para beber, mas aguenta 4 a 5 anos de guarda.

Notas de Harmonização: Linguiça toscana estufada com feijões brancos, sálvia e tomates maduros; Bolinho de 
Bacalhau. Servir entre 16 e 18°C. 

Onde comprar: Importado pela Adega Alentejana - Em BH – representada pelo Antonio Salles – (31) 99615-
2860. E-mail: sallesmoreira@terra.com.br

VINHO DA SEMANA
POR MÁRCIO OLIVEIRA

 Alguns leitores do VINOTÍCIAS solicitaram que eu sugerisse um vinho por semana, anotando notas de degustação e onde comprar. Vão ai mais vinhos 
para encher as taças. Para o vinho mostrar todo o seu potencial quando for degustado, ele deve ter sido armazenado em ambiente fresco, com controle de 
temperatura e umidade, livre de trepidações e sem contato com a luz. E se você trouxe a garrafa de uma viagem recente, espere o vinho descansar. A lista de 
2015 contemplou 260 rótulos diferentes e a de 2016 alcançou 156 vinhos. Os vinhos aqui descritos foram degustados em degustações promovidas 
semanalmente, sendo a grande maioria delas realizadas às cegas.
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VALLADO SUPERIOR TINTO 2014 – QUINTA DO 
VALLADO – DOURO - PORTUGAL
 

 Uma das Quintas com maior prestigio no Douro é a 
Quinta do Vallado, uma quinta que foi pertenceu a D. 
Antónia Adelaide Ferreira, a Ferreirinha, e que ainda 
hoje se mantém nas mãos de seus descendentes. São 
vinhos de grande importância na história do Douro e 
que merecem estar nas melhores adegas.
 Construída em 1716, a Quinta do Vallado é uma das 
mais antigas no Douro. Durante cerca de 200 anos 
a Quinta do Vallado teve como principal atividade 
a produção de vinhos do Porto, comercializados 
posteriormente pela Casa Ferreira (que pertencia à 
Família). Situa-se bem junto à Régua, nas margens do 
Rio Corgo. Os destinos desta emblemática Quinta estão 
nas mãos de João Alves Ribeiro e Francisco Ferreira, 
ambos descendentes da Ferreirinha, e responsáveis 

pela gestão da empresa e da Enologia, respectivamente. Cada parcela da vinha 
foi vinificada separadamente em cubas de aço inoxidável, com temperatura 
controlada e remontagem programada. O vinho em si é um corte de Touriga 
Nacional, Touriga Franca e Sousão, provenientes de vinhas com certificado 
de produção biológica, na Quinta do Orgal. O vinho estagiou 16 meses em 
barricas usadas de carvalho francês. Enólogos: Francisco Olazabal & Francisco 
Ferreira. 
Notas de Degustação: Um vinho surpreendente, de cor viva, sem o menor 
sinal de evolução e com enorme intensidade aromática. Exuberante e misterioso, 
combina os aromas florais típicos da Touriga Nacional com vestígios de fruta 
exótica. Taninos de grande qualidade, intensos e marcantes que ainda precisam 
de guarda. Fim de boca fresco com notas de frutas do bosque. Prazeroso em 
boca, um vinho eminentemente gastronômico, mas que pode ser degustado 
por si só.
Estimativa de Guarda: Já está pronto para a taça, mas aguenta guarda por 
mais 10 anos. 
Notas de Harmonização: Perfeito para acompanhar carnes vermelhas 
grelhadas (maminha, fraldinha, filé mignon), queijos macios como gouda e 
emental ou pode ser servido sozinho como  um vinho para degustação 
prazerosa. Servir entre 16 e 18°C. 
Onde comprar: Em BH: ADEGA CB – Rua do Ouro, n.º 548 – Serra - Belo 
Horizonte – MG. Tel.: (31) 2515-9977.

FABRE MONTMAYOU GRAN RESERVA MERLOT 2011 
– PATAGÔNIA – ARGENTINA
 
 Reconhecida pela elegância de seus 
vinhos, essa vinícola pertence ao casal francês 
Diane e Hervé Joyaux Fabre. Nascido em 
Bordeaux, Hervé foi para Mendoza em 1992 e 
se encantou com o Malbec argentino. Adquiriu 
vinhedos antigos (1908) dessa variedade e 
de outras castas francesas, e construiu uma 
vinícola em Vistalba, Luján de Cuyo, a 1.150 m 
de altitude, junto aos primeiros 15 ha de Malbec 
adquiridos. A Fabre Montmayou foi eleita a 
melhor vinícola argentina do ano, em 2010, 
na Internacional Wine & Spirit Competition, 
em Londres. Seus vinhos são resultado dos 
terroirs privilegiados, da tecnologia de ponta 
e do toque de elegância francês. O Grand 
Vin mescla Malbec (predominante), Cabernet 
Sauvignon e Merlot, dos vinhedos mais antigos. 
A Fabre Montmayou também produz vinhos na Patagônia, origem deste vinho, 
criado a partir de vinhedos no Vale do Rio Negro, com mais de 40 anos de 
idade, com rendimento de 40 hl/ha. 
 A colheita é manual em pequenas caixas de 20 kg para não danificar as 
uvas. A seleção meticulosa é feita à mão. Maceração a frio entre 10 °C e 12 
°C durante 5 dias. Fermentação em temperatura controlada entre 28 °C e 30 
°C, com quatro remontagens por dia e maceração longa de 30 dias. 100% do 
vinho é envelhecido em barricas de carvalho francês durante 12 meses. 
Notas de Degustação: Aromas elegantes e complexos de frutas escuras, com 
toques de baunilha e café. Aromas elegantes e complexos de frutas escuras, 
baunilha, tabaco e café. No paladar, é bastante equilibrado, com ótima 
estrutura e taninos sedosos. Apesar de denso e intenso, prima pela elegância. 
Equilibrado, um vinhaço muito elegante! 
Estimativa de Guarda: Já está pronto para a taça, mas aguenta guarda por 
mais 10 anos. 
Notas de Harmonização: ideal com carnes assadas, guisados, carnes de 
caça, e queijos curados. Servir entre 16 e 18°C. 
Onde comprar: 
Em BH: PREMIUM - Rua Estevão Pinto, 351 - Serra - (31) 3282-1588
Em SP: PREMIUM - Rua Apinajés, 1718 - Sumaré - (11) 2574-8303.
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CHATEAU LOS BOLDOS TRADITION RÉSERVE CHARDONNAY 2016 – CACHAPOAL ANDES – CHILE 
 
 A cerca de 100 quilômetros ao Sul de Santiago do Chile encontramos um daqueles lugares predestinados 
para os vinhos de alta qualidade: trata-se do Vale do Cachapoal. Ali, o terroir resulta de condições únicas 
geradas pela influência do Rio Cachapoal, das frias brisas andinas e do clima continental em combinação 
com solos graníticos, pobres e bem drenados. Mas é a expertise da equipe de enologia do Château Los 
Boldos – hoje liderada por Carolina França – e a dedicação do grupo Sogrape em nome da qualidade o que 
permite transmitir o que há de melhor na região para os vinhos engarrafados: ao longo dos últimos cinco 
anos, pesados investimentos vêm sendo feitos na reestruturação da adega e dos vinhedos, com cuidadosos 
estudos de solo e de viticultura sendo implementados na produção.
 Um dos mais clássicos produtores da região de Requinoa, em Cachapoal, o Château Los Boldos usufrui 
da dedicação de um dos mais importantes grupos vinícolas do mundo, a Sogrape. Ao longo dos últimos cinco 
anos, pesados investimentos vêm sendo feitos na reestruturação da adega e dos vinhedos, com cuidadosos 
estudos de solo e de viticultura sendo implementados na produção.

Notas de Degustação: Cor amarela bem clara. Elegantes aromas que nos remetem a complexidade dos 
Chardonnays da Borgonha. Aromas elegantes e complexos de frutas brancas e amarelas, damasco, floral, 
toque doce que lembra baunilha. No paladar, é bastante equilibrado, com ótima estrutura e frescor. Um 
vinho que foge de certa forma da potência dos Chardonnays do Novo Mundo, mostrando muita elegância.

Estimativa de Guarda: já pode ser bebido, mas aguenta guarda por mais 5 a 6 anos. 

Reconhecimentos Internacionais: 97 pontos Robert Parker 

Notas de Harmonização: ideal com carnes brancas, peixes, camarões, lagostas, cozinha asiática, queijos 
de casca branca mofada e queijos meio curados. Servir entre 7 e 9°C. 

Onde comprar: Em BH: ZAHIL – REX-BIBENDI - End.: Rua Antônio de Albuquerque, 917 - Funcionários. 
Esquina de Rua Levindo Lopes. Tel.: (31) 3227-3009.
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 Quem gosta de vinho geralmente gosta de gastronomia e de vez em quando surgem perguntas nas degustações que são bem interessantes. Uma delas, 
recente, quando falávamos de harmonizações com vinhos doces com sobremesas, foi sobre o Creme de Chantilly. E claro que ele está ligado ao nome de um 
Chef de Cuisine considerado um gênio louco na busca da perfeição em seus pratos – Vatel.
 François Vatel nasceu em Paris em 1631, no seio de uma família humilde, com origens em Zurique. Seu nome original Fritz-Karl Watel e só após a sua 
morte foi “afrancesado” pela Marquesa de Sévigné. Iniciou sua aprendizagem como confeiteiro aos 15 anos e chegou à corte aos 22 anos, admitido como 
auxiliar do cozinheiro de Nicolas Fouquet, Superintendente do Tesouro da França e homem mais rico nessa época. 
 Vatel era talentoso, ativo, organizado e extremamente ambicioso, e em pouco tempo tomou o lugar de maître 
d’hôtel do Château de Vaux-le-Vicomte - um ofício cujas obrigações englobavam a administração das cozinhas, 
das compras dos alimentos, de todos os utensílios, como louças, talheres, peças de ouro e prata, luminárias, 
relacionamento com fornecedores, etc. Ele tinha um único objetivo: provar a Luís XIV, o Rei-Sol, que era melhor que 
o mestre da cozinha real. 
 Numa das primeiras tentativas, no dia 17 de Agosto de 1661, Vatel organizou uma festa de grande esplendor 
para inaugurar o fim dos trabalhos no castelo de Vaux-le-Vicomte e recebeu uma pequena multidão de 600 
convidados da corte, entre elas a rainha mãe - Ana de Áustria e o soberano. Nos espetáculos utilizou as mais 
avançadas técnicas da época, com representações de peças de teatro, entre as quais Les Fâcheux (Os Importunos), 
a primeira comédia-ballet de Molière, com música de Lully, e fogos de artifício. Para o banquete Vatel criou um 
creme de nata batida, doce e perfumada com baunilha.
 Essa grandiosa festa deixou Luis XIV ainda mais invejoso e suspeitoso e não trouxe sorte nenhuma a Fouquet. Três semanas depois, a 5 de Setembro de 
1661, o rei ordenou que Fouquet fosse preso sob a acusação de conspiração. Vatel esboçou uma revolta, mas foi solenemente ignorado pelos guardas. Antes 
que a ira real recaísse sobre ele também, se exilou na Inglaterra.
 No mesmo ano daquela memorável festa e da desgraça de Fouquet, o rei decidiu-se por igualmente construir algo espantoso: o palácio de Versalhes, e 
convocou os mesmos técnicos e artistas responsáveis pelas belezas do Vaux-le-Vicomte, tais como Le Vau e Le Brun. De alguma forma a inveja que ele sentira 
de Fouquet serviu de emulação para que Luís viesse a se consagrar como o Rei-Sol, habitando um palácio cujo esplendor jamais fora visto na Europa. Na nova 
morada do rei, a corte veria festas que “a fariam esquecer a de Vaux-le-Vicomte”.

 Vatel voltou para a França dois anos depois e foi trabalhar para Louis II de Bourbon, o Grande Condé, no Château 
de Chantilly onde batizou o seu creme com o nome do castelo.
 Em abril de 1671, o príncipe de Condé, em desgraça do rei depois sua participação na guerra civil contra a nobreza, 
via na guerra contra a Holanda uma forma de recuperar suas finanças e seu prestígio, já pretendia comandar o exército 
francês. O Grande Condé encarregou Vatel da maior tarefa de sua vida: promover três dias e três noites de festividades 
no Castelo de Chantilly, quando o rei Luís XIV e toda a nobreza com 3.000 pessoas, estariam hospedados para uma 
curta temporada de caça.
 No 21 abril 1671 a corte desfrutou com toda pompa os espetáculos organizados por Vatel, mas no jantar acabou 
faltando assados para todas as mesas. Estressado pelo erro de cálculo, Vatel passou a noite em claro esperando os peixes 
para o dia seguinte, a Sexta-Feira Santa quando pretendia recuperar sua fama. Ao perceber que a encomenda não seria 
entregue, Vatel suicidou-se em virtude do atraso do peixe, que ameaçou o sucesso do jantar que seria oferecido ao Rei. 
Pelo menos, esta é a versão oficial!

ARTIGOS
VATEL E A HISTÓRIA DO CHANTILLY  POR MÁRCIO OLIVEIRA
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 E a história do Creme de Nata que virou Creme de Chantilly ? - Os confeiteiros da Casa dos Médicis, os mestres de Florença, onde se fez renascer a arte 
da gastronomia, já batiam cremes com batedores e ajuntavam açúcar e aromas desde a Idade Média. E parte deles veio para França com o Casamento de 
Catarina de Médicis com Henri II em 1547. Portanto a receita não era de todo desconhecida de um confeiteiro com a qualidade e arte de Vatel. Há registros 
que em 17 de Agosto de 1661, Vatel serviu no castelo de Vaux-le-Vicomte um creme de nata batida, doce e perfumada com baunilha. Mas só mais tarde lhe 
daria o nome de Creme de Chantilly em homenagem ao Chateau do Princípe de Condé. 

 Outras famosas criações de Vatel são o Arroz Condé (um bolo de arroz doce com frutas), o Purê Condé (feito com feijões 
vermelhos), a manteiga Colbert (preparada com glace de carne), o Linguado Colbert e as Chuletas de Porco Colbert, criados em 
homenagem a Juan Bautista Colbert, conselheiro e ministro das finanças.
 Para quem quiser saber mais, vale a pena assistir o filme Vatel: Um Banquete para o Rei, uma produção francesa, dirigida 
por Roland Joffé, contendo 119 minutos de duração e lançado no ano 2000. O filme apresenta a França, no ano de 1671, em 
que o rei Luís XIV –interpretado pelo ator Julian Sands - vive em Versailles. No Château Chantilly, ao norte da França, o Príncipe 
de Condé (ator Julian Glover), endividado, planeja uma solução para o fim de suas dívidas e para o bem de sua província. Assim, 
planeja convidar o rei para um grande banquete em um fim de semana, no qual manifestará suas intenções em comandar o 
exército francês contra a Holanda. O banquete suntuoso é organizado pelo mordomo do príncipe, François Vatel que, durante a 
trama, se apaixona pela bela Anne de Montausier – interpretada pela atriz Uma Thurman.
 François Vatel, interpretado pelo ator francês, Gérard Depardieu, é um mestre de cerimônias, altamente empenhado no 
ofício que lhe foi atribuído: encantar o Rei com um banquete – nas palavras do Rei: “digno de um imperador romano”. Na 
verdade, o banquete se trata de um grande espetáculo, planejado para três dias e três noites de celebração. O banquete, uma 
forma do Príncipe de Condé conquistar privilégios junto ao Rei. Em contrapartida, o rei queria que o príncipe o apoiasse nas 
negociações que levariam a França a declarar guerra à Holanda.
 Para que o evento tivesse o efeito desejado, o príncipe designou seu chef de cozinha e mordomo François Vatel para 
planejar e coordenar todos os detalhes do evento. O evento realizado no filme enquadra-se na categoria institucional, pois 
promove a imagem da província e de seu príncipe. O filme mostra como Vatel e sua equipe preparam e executam os três dias 

de festividades, desde as maquetes para os sofisticados cenários de cada dia de festa, até a preparação de elaborados banquetes. 
 O contraste entre os subterrâneos rústicos onde os serviçais trabalham e onde as festas são produzidas, além das salas e os jardins do chateau onde a 
nobreza se diverte e aguarda por mais diversão devem ser notados. Também é possível perceber a angustia de Vatel em busca da perfeição de formas, cores 
e efeitos para surpreender o rei no Castelo de Chantilly e seus jardins. As cenas que apresentam os dias de banquete ao Rei impressionam pela grandiosidade 
e pelo luxo. O luxo, se considerado pelo olhar atual, pode representar algo desnecessário, no entanto, para aquele momento histórico não se constituía como 
algo supérfluo, mas necessário. Numa sociedade em que cada manifestação pessoal tinha um valor socialmente representativo, os esforços em busca de 
prestígio e ostentação por parte das camadas mais altas constituem uma necessidade de que não se pode fugir. 
 Vatel planejou como foco o “sol” para os três dias de banquete e explica ao príncipe e a Lauzun (secretário do Rei) a sua programação. O sol, símbolo 
de Luís XIV, o Rei-Sol, visto constantemente como o maior símbolo de soberano absoluto, que contraditoriamente, fazia parte de uma rede específica de 
interdependência, em virtude de sua posição de rei. 
 O final surpreendente do filme nos indica a possibilidade de liberdade, quando Vatel, liberta o pássaro, que durante o filme aparece preso a uma corrente 
dourada. Naquela sociedade viver o brilho e o requinte da corte possui uma condição: não ser livre, mas viver o jogo de interdependência. No caso, a morte 
representa uma das formas de liberdade para Vatel.
 Os interiores do castelo e as roupas de seus nobres personagens são a mais pura representação do que passa pela nossa cabeça quando imaginamos o 
glamuroso estilo barroco francês: escadarias intermináveis, candelabros, pisos de mármore, tetos pintados, relógios, castiçais, salas douradas, espelhos, veludos, 
plumas, cores exuberantes, brocados, sedas, fontes, lustres de cristal, fogos de artifício, esculturas de gelo, imensos arranjos florais, banquetes intermináveis, 
enfim… um luxo só!
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“PAPEL DAS ABADIAS NA BORGONHA”- POR JORGE LUCKI
VALOR ECONÔMICO - 04/08/2017

 Embora os “grands crus classés” de Bordeaux tivessem mais prestígio e fossem o sonho de consumo de qualquer apreciador ou iniciante em vinhos, minha 
primeira viagem a uma região vinícola foi à Borgonha, em dezembro de 1980. Mais do que, eventualmente, beber in loco alguns rótulos bordaleses famosos, 
meu maior desafio naquele momento era tentar entender melhor aquele complexo emaranhado de vinhedos borgonheses. Para isso só mesmo indo lá.
 Baseado em informações e com uma lista de produtores para visitar, recomendados pela “Revue de Vin de France”, que eu já assinava (e, pelo correio, 
nem sempre recebia), montei um roteiro básico, saindo de Dijon em direção ao sul pela N74, estrada que margeia a vertente coberta de parreiras, naquela 
altura coberta de neve. Seguindo as placas indicativas, entrei pela “Route des Grands Crus” que corta os vilarejos e fica bem no pé da encosta, de onde já era 
possível visualizar as tênues linhas que delimitavam aqueles vinhedos tão sonhados. Fascinado, fiquei horas perambulando pelas ruelas ou pulando as muretas 
que os separavam, tentando identificá-los através de um inicialmente ininteligível mapa nas mãos.
 O mais intrigante era se dar conta que os vinhos continuavam comprovando, passados oito séculos, que aquele parcelamento fazia sentido. Vale dizer que 
aquelas demarcações, feitas pelos monges que habitavam as abadias da região, partiram de longos períodos de observação e as consequentes delimitações 
foram sendo feitas com base em trabalhos experimentais, pacientes e meticulosos ensaios nos vinhedos constatados em degustações comparativas (conta-se 
que entre os tais ensaios constava provar, além da uva e o vinho dela resultante, também a grama que nascia em cada parcela e a água em suspensão depois 
de misturada à terra).
 O desenvolvimento da vinha na Côte d’Or ganhou presença a partir da construção do mosteiro beneditino de Saint-Vivant de Vergy, situado na Hautes-
Côtes de Nuits, no século X, e ainda com a abadia cisterciense de Cîteaux, a leste de Nuits-Saint-Georges, quase duzentos anos depois. Os primeiros foram os 
responsáveis pela implantação dos vinhedos de Vosne-Romanée, inclusive o que viria a ser o Romanée-Conti, e os monges cistercienses pela construção do Clos 
de Vougeot, além de outras demarcações de vinhedos que se tornariam renomados. As mulheres também participaram desse período histórico da viticultura 
“bourguignonne”: o Clos de Tart, construído por volta de 1140, era a sede de um convento de freiras, filhas da alta aristocracia da região na época. Daí veio o 
Clos des Bonnes Mares, um grand cru de primeira grandeza cuja denominação mais correta seria “Bonnes Mères”.
 Graças aos trabalhos desenvolvidos sobre as características de cada parcela e dos vinhos que dela saíam, os monges criaram a noção de “climats”, palavra 
que na Borgonha, ao contrário do sentido que assume na linguagem comum - condições meteorológicas -, está associada a uma área vinícola bem delimitada, 
onde o solo, o subsolo, a topografia, a insolação e o microclima compõem os caracteres intrínsecos de uma personalidade única, dando origem a um vinho 
particular. Em outras palavras, “climat” é um termo “bourguignon” que distingue um terroir superior; é um terroir que tem história e ao qual está associado um 
nome que ele carrega há séculos. O conjunto desses sagrados pedaços de terra deram origem a um excepcional mosaico de “crus”, em níveis hierarquizados 
de forma precisa, que ganharam expressão mundial.
 Com o objetivo mais do que justo de preservar e colocar em evidência esse bem natural e cultural, importantes personagens locais (tendo à frente Aubert 
de Villaine) se mobilizaram para pleitear seu reconhecimento como Patrimônio Mundial da UNESCO, o que foi alcançado em 2015, equiparando-se, assim, a 
cerca de 950 outros, caso das Pirâmides do Egito e da Grande Muralha da China, que contam com a proteção instituída segundo um tratado   internacional 
de 1972. Foram contemplados 1.240 “climats”, cobrindo o trecho de 60 quilômetros da Côte d’Or, que vai de Dijon a Santenay. A inscrição dos “Climats de 
Bourgogne” como Patrimônio da Humanidade ajudou a atrair a atenção para outros componentes históricos da região que precisam ser restaurados. Se bem 
antes disso a Abbaye de Sant-Vivant de Vergy, literalmente abandonada e em ruínas, mereceu tais cuidados e está quase pronta - prato cheio para a coluna da 
semana que vem -, os murinhos em pedra que delimitam os “clos bourguignons” vão passar por uma revisão a partir deste ano. Além do seu papel na definição 
das parcelas e na composição da paisagem, os monges os projetaram com a função de prevenir a erosão do solo e melhorar a drenagem, funcionando como 
canais de captação e escoamento das águas de chuva. O levantamento, terminado recentemente, arrolou cerca de 220 quilômetros de muros, boa parte em 
péssimo estado. Não vão faltar contribuições. * Jorge Lucki é um dos maiores conhecedores de vinhos do país e colunista do jornal Valor Econômico. Escreve 
também para a Revista Prazeres da Mesa.
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“VINHOS PARA O DIAS DOS PAIS”- POR MARCELO COPELLO
VINOTECA - BACO MULTIMÍDIA-05/08/2017

 Se minha filha me perguntasse que vinho quero ganhar, eu diria: “vinhos já tenho o suficiente, eu 
queria mesmo era outro fígado”. De jeito nenhum no entanto, eu acharia ruim ter mais uma garrafa na 
fila de meu saca-rolhas.
Meu pai, que tem fígado mais bem preservado que eu, é fácil de agradar. Gosta de qualquer vinho, desde 
que seja tinto e francês, não importa preço ou qualidade.
Para seu pai, vou propor aqui cinco perfis. Em qual deles você vai enquadrar seu pai, aí é contigo:
PAI FESTIVO (E ELEGANTE) - Nada mais festivo que espumante e nada mais elegante que tomar vinhos 
brasileiros. Cave Geisse Extra Brut – Campeão da Grande Prova Vinhos do Brasil 2015, na categoria 
Espumante Extra-Brut e Narute. Palha esverdeado brilhante com perlage perfeita. Excelentes aromas de 
autólise, lembra um Champagne, pão torrado, brioches, pêra, maçã, paladar muito fresco, cremoso, com 
excelente acidez, ainda jovem, deve crescer com tempo em garrafa
PAI ANTENADO (E INTELECTUAL) - Um vinho natural, de vanguarda e cheio de personalidade. Bellouguet 
2011 – Domaine la Colobiere - Elaborado com uvas 50% Negrette, 35% Cabernet-Franc, 15% Cabernet 
Sauvignon, de agrucultura biodinâmica na AOC Fronton no sudoeste da França, amadurece em tonéis 
usados por dois anos, engarrafado com cerca de 35mg/L de sulfuroso. Vermelho rubi escuro. Aroma de 
frutas vermelhas, ocm notas florais, madeiras, especiarias doces como alcaçuz e especiarias picantes 
como pimenta do reino. Paladar encorpado, com taninos e acidez, presentes, meio bruto até, rútisco e 
muito expessivo.
PAI MODERNO - Um belíssimo exemplar do novo mundo, intenso, moderno e frutado – Grenache  Garcia 
Schwaderer - Rubi escuro violáceo. Aroma intenso, frutado e muito limpo e definido, amoras, especiarias, 
boa complexidade, nota mineral. Paladar de bom corpo, taninos presentes, nervosos, quase rústico, acidez 
ainda alta, coeso, com conjunto pronto para evoluir, excelente vinho, ótima surpresa.
PAI À MODA ANTIGA - O Porto é um senhor entre os vinhos, e se seu pai fuma charutos, certamente 
vai gostar ainda mais. Porto 20 Year Old White, Burmester, Porto-Portugal - O vinho do Porto é um 
ilustre desconhecido do consumidor brasileiro. Aos que conhecem apenas as categorias mais simples, os 
Ruby e Tawny, vale uma aventura pelos LBVs, Vintages ou Tawnys velhos (de 10, 20, 30 ou 40 anos). Os 
Portos brancos velhos, como este 20 anos, são ainda mais desconhecidos, o que os torna uma agradável 
surpresa ainda maior, com sua cor âmbar e seus aromas de geleia de laranja, mel, passas e notas etéreas 
que lhe dão complexidade e distinção, com paladar macio, untuoso, sem perder o frescor que marca os 
bons Portos.
PAI CLÁSSICO - Um tinto italianos de terno e gravata, em estilo clássico. Brunello di Montalcino Barbi 2012 - Granada entre claro e escuro. Aroma de médio 
ataque, complexo, com notas etéreas, pelica, cedro, tabaco, couro, flores secas. Paladar de bom corpo, taninos finos e secantes, equ8librado, já bebível, mas 
um clássico que pede mais 5-10 anos de guarda ao menos. Feliz dia dos pais!!!. Mais em www.marcelocopello.com  / contato@marcelocopello.com Facebook 
– vinhocommarcelocopello  Instagram – marcelocopello I http://www.marcelocopello.com/blog
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“O MEU, O SEU, O NOSSO DIA DOS 
PAIS” - POR LUIZ HORTA

FOLHA DE SÃO PAULO - COMIDA - 06/08/2016

 Passei a semana preocupado com seu pai, veja só. Pensando no presente 
que você vai dar para ele. Mas como vou saber o que o ele gosta? Tudo o que 
eu listava eram coisas que gostaria de ganhar, nunca de dar.
 Sempre acho que presente é improviso, quando se encontra algo que 
faria feliz uma pessoa e se compra. Sem data, razão ou reflexão. Tem que 
encaixar e é puro impulso. Já se depender do calendário, eu travo.
 Acabei recorrendo à memória do meu pai. Se ele estivesse vivo, faria 
101 anos (nasceu em agosto de 1916, durante a Primeira Guerra Mundial).
 Gostava de tudo organizado, só andava de terno, camisas brancas, 
mesmas cores de gravata escuras, lenços de linho branco no bolso, engomados 
e dobrados com o rigor de um origami. Cortava o cabelo semanalmente, no 
mesmo barbeiro, e usava o mesmo perfume: “Jicky”, da Guerlain.
 Como se nota, alguém difícil de presentear. Era divertido e tinha muito 
senso de humor, apesar de metódico como um relógio de pulso. Um homem 
de outra era. Nunca soube comprar nada para ele, que nunca se importou 
—imagino que pensava no trabalho que daria simular ter gostado de uma 
gravata fora dos seus padrões, ou ter que ir trocá-la.
 Na mesa, que é meu assunto, não era grande apreciador da variedades 
e nem mesmo bebia. Tentei lembrar seu prato favorito, aquela coisa de “Oba! 
Hoje vamos comer...” que todo mundo tem, salivando em antecipação. Nada. 
Não consegui lembrar de nenhum. Era o trivial brasileiro: arroz, feijão, bife, 
couve refogada e angu duro (como a polenta bem dura, fria, fatiada). E ele 
detestava chocolate.
 Sua única relação intensa com a comida era a proibição pétrea de tomar 
banho depois de comer. Era preciso uma hora para a digestão, fosse de uma 
feijoada ou de uma banana.

 Desculpem a longa relembrança, mas para falar de Dia dos Pais preciso 
falar do meu. Já no desespero, preocupado com os de vocês, conto coisas que 
comi recentemente com seus vinhos adequados. Espero que agrade a eles.

MOMENTO NOSTALGIA: fui viver no Ca’d’Oro um passado que não era meu. 
Li que o restaurante apresentou aos paulistanos carnes “misteriosas”, como 
pato e codorna. Comi a codorna, excelente, com um tinto do Douro. Tem piano 
no jantar, a rua Augusta, e pode agradar o pai apegado ao passado, estilo “no 
meu tempo aqui era onde tudo acontecia”.
MOMENTO OTIMISMO (como já descrevi na coluna) é a Casa do Porco Bar, 
para o pai que se anima com o que vem por aí, o centro de volta à centralidade 
da vida urbana.
CA’D’ORO - Onde: r. Augusta, 129, Consolação, centro, tel. 3236-4300 / 
Quando: seg. a qui., 12h às 15h, 19h às 23h; sex. e sáb., 12h às 15h, 19h à 
0h; dom., 12h, 15h30 e 19h às 23h.
DAQUI NÃO SAIO - Se você tem um Homer Simpson para agradar, eu sou 
exatamente um “homer” —um caseiro, brincando com a palavra “home”, que 
significa lar em inglês. Estamos no auge do delivery de qualidade. Acho que 
nunca São Paulo foi tão boa para ficar enfurnado na sua sala quanto agora. 
São tantos aplicativos para comer sem se mover, fora da pizza da vida inteira.
 Compre uma torta cremosa de palmito pupunha da Padoca do Maní, 
uma torta de damasco com chocolate da Marilia Zylbersztajn, abra um branco 
elétrico, um Chablis, e celebre. Ou cozinhe em casa, vai. Você sabe fritar um 
ovo. Se não sabe, aprenda. Faça um brunch para o progenitor, dois ovos fritos, 
pães e um café coado na hora.
O ETERNO BXB - Vinho de preço bom com qualidade todo mundo quer, nunca 
desagrada. Escolho sempre Bordeaux para presentear. Tem Bordeaux ruim, 
claro, todo lugar faz vinhos bons e outros não. Vinho não tem padrão, não é 
ciência e depende daquele clichê “os caprichos da natureza”.
 Mas Bordeaux tem uma vantagem sobre outra região mítica, a Borgonha, 
que depende de como se saíram, basicamente, duas uvas: Pinot Noir e 
Chardonnay. Se a safra foi péssima, fica difícil um Borgonha bom. Bordeaux 
é a arte do enólogo, menos sujeita ao ano (não disse completamente livre 
do clima, menos dependente dele). Mais fácil achar um Bordeaux gostoso de 
preço bom que um Borgonha. As sugestões estão acima.
VINHOS DA SEMANA: (1) Caduce Domaine du Bouscat, R$ 98 (www.
delaxroixvinhos.com.br  ). / (2) Chateau La Croix du Duc, R$ 92,63 (www.ravin.
com.br  ). / (3) Petit Torus, R$ 81,35 (www.decanter.com.br  ). / (4) Les Archers 
de Labatut, R$ 80 (www.premiumwines.com.br  ). * valores de referência. Luiz 
Horta - Viajante crônico e autor dos livros eletrônicos ‘As Crônicas Mundanas 
de Glupt!’ e ‘Vinhos que cabem no seu bolso’. Escreve aos domingos na Folha 
de São Paulo.
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“BARES CRIAM FESTIVAL DO VINHO E VENDEM RÓTULOS A PREÇO DE 
IMPORTADORA DURANTE DEZ DIAS” - POR ISABELLE MOREIRA LIMA

ESTADÃO - PALADAR - 02/08/2017

 
 A partir desta quinta-feira (3) até o dia 13, sete bares de São Paulo focados em vinho venderão rótulos a preço de 
importadora, seja em garrafa ou taça. A lista inclui Canaille Bar, Diónysos, Jamón, Jamón, Ovo e Uva, Rubi Wine Bar, 
Sancho Bar y Tapas e Vinum Est.
 
 A carta inclui rótulos da Argentina, Chile, Espanha, França, Itália e Portugal, e cada bar escolheu o que servir 
conforme sua identidade. No Jamón, Jamón, especializado em gastronomia espanhola, serão servidos os tintos Legado 
Muñoz Garnacha (R$ 57/garrafa; R$ 15/taça) e Artero Tempranillo (R$ 62,90/garrafa; R$ 16/taça), ambos do produtor 
Bodegas Muñoz, de Toledo, na Espanha.
 
 No Ovo e Uva, a lista inclui os tintos Amalaya Malbec (R$ 82,10/garrafa; R$ 21/taça), do argentino Luigi Bosca, e 
Villa Cardeto Sangiovese, da italiana Cardeto (R$ 66,40/garrafa; R$ 17/taça), o branco Estate Chardonnay, do Chile 
(R$ 66,60/garrafa; R$ 17/taça), e o rosé argentino Las Moras Syrah Rosé (R$ 48,90/garrafa; R$ 13/taça).

 
 No Sancho Bar y Tapas são oito opções de tintos, com taças que vão de R$ 15 (Legado Muñoz Garnacha) a R$ 30 (o português Marquês de Montemor by 
Dorina Lindemann, o mais caro da lista, cuja garrafa sai por R$ 116,40).

 Vinum Est e Rubi Wine Bar oferecerão tintos. No primeiro, o chileno Terranoble Caménère sai por R$ 50,40/garrafa e R$ 13/taça, por exemplo. E no Rubi 
são duas opções: La Linda Malbec (R$ 63,70/garrafa; R$ 16/taça) e Artero Tempranillo (R$ 62,90/garrafa; R$ 16/taça).

 O Diónysos, em Pinheiros, oferecerá 11 garrafas a preço de importadora, com oito opções de tinto, duas de branco e uma de rosé, o francês Claude Val 
Rosé (R$ 65,50/garrafa; R$ 17/taça). E o Canaille tem sete opções, como o tinto francês Arrogant Frog Tutti Frutti (R$ 75,30/garrafa; R$ 19/taça) e o branco La 
Gascogne D’Alain Brumont Gros Manseng/Sauvignon Blanc (R$ 89,60/garrafa; R$ 23/taça).
 
 Dá para conferir o que cada bar irá oferecer, seus endereços e horários de funcionamento no site do Festival Vinho no Boteco
.
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VIAGENS
JORNADA ENOGASTRO & LITERÁRIA NOS PASSOS DE DOM QUIXOTE DE LA MANCHA.

COM MÁRCIO OLIVEIRA 
15 A 29 DE SETEMBRO DE 2017

SAÍDA GARANTIDA!

 Dom Quixote é um personagem criado pelo escritor espanhol Miguel de Cervantes Saavedra no início do 
século XVII. Ele encantou e continua encantando tanta gente que sua história já foi publicada muitas vezes em 
vários idiomas, no mundo inteiro. As aventuras de Dom Quixote são descritas no livro Dom Quixote de La Mancha, que 
foi publicado pela primeira vez em 1605, na Espanha, com o título de O engenhoso fidalgo Dom Quixote de La Mancha. 
No livro, Miguel de Cervantes, o autor, ridiculariza as histórias de cavalaria, que fizeram muito sucesso na Idade Média. 
Nessas histórias, cavaleiros fortes e corajosos enfrentam gigantes, derrotam exércitos inteiros e sempre saem vitoriosos. 
Lutam contra as injustiças do mundo, defendendo a Igreja e protegendo os mais fracos. Dedicam suas vitórias a uma bela 
dama, que amam com devoção. Agora chegou a hora de conhecer “in loco” as paisagens por ele percorridas. 

 Vamos:
 *Conhecer os costumes, tradições e técnicas da gastronomia manchega, uma cozinha austera e simples, de origem 
humilde e pastoril, conhecida internacionalmente devido a que alguns dos seus pratos aparecem na universal obra de Don 
Quixote de La Mancha. 
 *Adentrar-se no universo tão particular e único de “El Quijote”, a obra literária mais universal da história de Miguel 
de Cervantes de Saavedra, o manco da Batalha de Lepanto, sendo que em 2016 aconteceram as efemérides dos 400 anos 
da sua morte.
 *Degustar produtos naturais de alto nível de qualidade reconhecidos pelos seus selos de Denominação de Origem 
ou Indicação Geográfica Protegida como são os Aceite Montes de Toledo, Queso Manchego, Azafrán de la Mancha, Ajo 
Morado Las Pedroñeras, Berenjenas de Almagro, Vinos de Pago e Vinos de la Tierra de Castilla La Mancha.
 *Saborear os pratos mais representativos da culinária manchega presente nas aventuras de  cavaleira do famoso fidalgo da “triste figura” como Pisto 
Manchego, Migas de Pastor, Gachas, Duelos y Quebrantos, Hoya Podrida....
 *Uma jornada de conhecimento ao visitar a região com a maior extensão de vinhedo do mundo e uma seleção de vinícolas de prestigio em plena época 
da vindima o que permitirá conhecer muito melhor e mais de perto a cultura da colheita e até participar na mesma.
 *Conhecer a Espanha mais profunda, a mais autêntica, suas aldeias, povoados e vilarejos do interior.
 *Mimetizar-se no território, suas paisagens naturais, nas tradições e na gastronomia. Vivenciar um percorrido cultural e de lazer inédito, único, exclusivo, 
autêntico aproveitando a excelente climatologia que oferece Setembro e a luz do dia anoitecendo por volta das 21h00.
 *Ficar em meios de hospedagem singulares e de especial encanto.

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

Programação completa: zenithetravelclub.blogspot.com.br
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VINHO GOURMET CHILE COM MOVI NIGHT V | CHILE
5 A 12 DE NOVEMBRO DE 2017

 A MOVI Night será realizada na sexta-feira dia 10/11/2017, contando com a presença de inúmeros produtores como: Laura Harwing, Acróbata, 
Lagar de Bezana, Polkura, Trabun, Vultur, Alchemy, OWN, Attilo&Mochi, Catrala, La Recova, Kingston, Garcia+Schwaderer, OC Wines, Villard, 
Von Siebenthal, Flaherty, Peumayen, Garage, Rukumilla, Bowines, Corral Victoria, Casa Bauzá, Starry Night e 3 Monos. 

 Roteiro e Valores: Em elaboração/ Em breve serão publicados
 Observações Gerais: Número mínimo de participantes: 18
            Número máximo de participantes: 22

 Pré-inscrições abertas! Garanta seu lugar! Informações e reservas: ZÊNITHE TRAVELCLUB Contato: Daniella Starling | E-mail: fit2@zenithe.tur.br | 
Tel. (31) 3225-7773. 
Para maiores informações: zenithetravelclub.blogspot.com.br
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VINHO E CULTURA
DICAS
VINHO É DESTAQUE DE EVENTOS EM BARES DE SÃO PAULO DURANTE O MÊS DE AGOSTO - Com esse friozinho, nada como tomar um vinho. A 
bebida é destaque de dois eventos em bares na capital: o projeto Got Wine? e o festival Vinho no Boteco. Saiba mais: Casa Got Wine?

 O projeto Got Wine?, que promove happy hours regados à vinho em diferentes locais da cidade, comemora seu segundo aniversário com um espaço 
temporário, que abre as portas para o público nas quintas de agosto, na Vila Olímpia —a casa funciona até o dia 31. Drinques à base da bebida foram criados 
pelo barman Lucas Bocchese, do bar Buraco, na Vila Buarque. No dia 10, o espaço promove a festa de hip-hop Branco, Tinto e Black. Onde: R. Alvorada, 1.951, 
Vila Olímpia, tel. 2359-8190. Qui.: 19h às 2h. Até 31/8. Ingr. ou consumação mínima.: R$ 40 a R$ 100, p/ ingresse.com.

 Vinho no Boteco - Até o dia 13, sete bares da cidade participam do festival, que serve a bebida a preço de importadora - mais em conta, em garrafa ou 
taça. Entre as casas participantes está o wine-bar Ovo e Uva (foto), em Pinheiros, que oferece 11 rótulos. O rosé argentino Las Moras Syrah, por exemplo, sai 
por R$ 13 a taça (custa R$ 20, normalmente). Veja a programação completa em www.festivalvinhonoboteco.com.br Ovo e Uva - R. Mateus Grou, 286, Pinheiros, 
região oeste, tel. 3085-3070. 90 lugares. Seg. a sáb.: 12h às 24h. Dom.: 12h às 17h. (Fonte – Folha de São Paulo – 04/08/2017). 

MEXERAM NO QUEIJO MINEIRO. E ELES ESTÁ MUITO MELHOR  - No último fim de semana o 1º Encontro do Queijo Minas Artesanal reuniu em Belo 
Horizonte produtores de sete regiões queijeiras do estado, chefs de cozinha, negociantes e conferencistas. O evento atraiu 15 mil pessoas. Minas 
Gerais cultiva a tradição queijeira há quase 200 anos, mas até quatro anos atrás, com uma ou outra exceção, os queijos mineiros artesanais 
feitos com leite cru eram basicamente frescos, ou de meia cura, vendidos a preços camaradas. Apesar de pequenas particularidades nas sete 
regiões produtoras, os queijos eram todos parecidos, não havia preocupação com a identidade local.

 Em muitos casos, a produção se destinava apenas ao consumo familiar e era mais negócio vender o leite que o queijo. “O produtor vendia o leite para 
receber o dinheiro imediatamente, não compensava esperar o queijo ficar pronto”, conta Priscilla Lins, gerente de Agronegócio do Sebrae de Minas Gerais.

 A situação começou a mudar na Serra da Canastra quando os produtores foram estimulados a amadurecer seus queijos para conferir maior complexidade 
e valorizar o produto.

 Com apoio do Sebrae (que repetiu método de trabalho que havia dado certo com o Café do Cerrado mineiro), os queijeiros da Canastra formaram uma 
associação para gerir a produção local e garantir a elaboração tradicional e padrões – como por exemplo fazer o queijo apenas com leite de produção própria. 
Em 2012 conseguiram o selo de IP, Indicação de Procedência, conferido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial que atesta a origem do produto. As 
queijarias ganharam salas de cura e foi criado um Centro de Maturação na região.

 O queijo da Canastra atravessou as fronteiras, contrabandeado em malas e sacolas, já que a comercialização de laticínios de leite cru não é permitida 
fora da região produtora – com a criação de um novo selo, o Sisbi, a fiscalização foi transferida para os Estados e os queijos já podem ser vendidos pelo País. 
Em quatro anos, o preço do queijo da Canastra subiu de R$ 7 a R$ 70 e os produtores que já ficaram conhecidos, como Zé Mário, Onésio e Ivair não estão dando 
conta da demanda. O sucesso da Canastra estimulou as outras regiões mineiras – Serro, Salitre, Araxá, Cerrado, Campos das Vertentes e Vale do Jequitinhonha.
 
 Como bônus, os produtores estão vendo seus filhos voltarem para casa, arregaçando as mangas para produzir queijos como faziam seus avós e bisavós. 
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De acordo com as previsões do Sebrae, a próxima região queijeira a despontar em Minas será Araxá – os produtores já estão se organizando.

 ‘O queijo apaixona a gente’ - Durante o último fim de semana, um evento reuniu na Serraria Souza Pinto, em Belo Horizonte, os produtores de queijo 
de diferentes regiões de Minas (muitos não puderam estar lá porque não tinham com quem deixar a queijaria), chefs de cozinha, compradores de queijos de 
diversas regiões do País e um público de 15 mil pessoas. Ao som de Milton Nascimento e outros músicos mineiros, a festa foi promovida pelo Sebrae e pela 
Federação dos Agricultores de Minas Gerais. Foram montados sete estandes, cada um dedicado a uma região queijeira e os próprios produtores locais vendiam 
seus queijos – muitos acabaram nas primeiras horas.

 Sete chefs foram convidados para preparar pratos com os queijos à vista dos clientes. Flávio Trombino, do Xapuri, serviu o lobozó, típico da Canastra; 
Eduardo Maya fez linguiças recheadas com queijo do Triângulo e serviu como sanduíche. Juntos, o queijo do Cerrado e a carne de sol rechearam abóbora de 
Guilherme Melo, do Hermengarda. O queijo do Salitre foi transformado em pão de queijo recheado de costelinha de porco. Do Serro veio o recheio da polpeta 
suína, e o Campo das Vertentes forneceu o ingrediente para a fonduta com nhoque de batata com ragu de galinha caipira.
 
 Wellington Vieira estava animado com o movimento. Ex-produtor de leite, ele resolveu apostar na produção de queijo em 2013. “Comecei porque 
precisava agregar valor depois de fazer um investimento na ordenha, mas o queijo apaixona a gente”, disse. Ivair Oliveira, da Canastra, passou a maturar seus 
queijos recentemente: “Faz um ano e sete meses que deixei de lavar o mofo, antes eu fazia o queijo tradicional amarelo, mas o queijo com mofo tem muito 
mais sabor e outra textura”, afirma. (Fonte – ESTADÃO – por Patrícia Ferraz – 02/08/2017).

BRASILEIROS LEVAM 12 MEDALHAS NO CONCURSO MUNDIAL DE QUEIJOS DA FRANÇA   - A mestre queijeira Débora Pereira, coordenadora da 
ONG Ser Tão Bras e membro da Guilda de mestre queijeiros da França, cansou de carregar queijos mineiros na mala para a França, onde vive 
há quatro anos. Resolveu então levar os próprios queijeiros para mostrar seus produtos numa feira, em Tours. Ganhou o estande da organização 
do evento e conseguiu inscrever os queijos mineiros no Concurso Mundial de Queijos da França-2017. Com apoio da Federação dos Agricultores 
de Minas, que financiou 70% da viagem (os outros 30% foram pagos pelos próprios produtores), montou a delegação e em junho partiu levando 
o grupo de dez queijeiros. A ideia era aproveitar para visitar caves de afinação, para inspirar os brasileiros.

 “Chegamos lá com os queijos e não dava para deixá-los na mala uma semana, então pedi para um produtor de Brie que guardasse os queijos em sua 
cave e os levasse em caminhão refrigerado junto com os seus para o concurso”, conta Débora. O gentil francês contribuiu involuntariamente para o maior 
prêmio que um queijo brasileiro já levou na França, o superouro. É que o estágio de uma semana em contato com o mofo francês aprimorou o queijo mofado 
Senzala, produzido por Marly e Joel Leite, na Fazenda Caxambu, em Sacramento na microrregião de Araxá. Com a “casca florida perfeita”, levou o prêmio 
máximo num concurso internacional importante com queijos de 39 países, avaliados por cem jurados do mundo todo. 
 
 Marly mal podia acreditar. Ela havia aprendido a curar queijos quatro meses antes do concurso, num workshop de Débora. “Entendi que meu queijo 
estava ressecado porque maturava em lugar aberto”, conta a produtora. Ela transferiu os queijos para o porão da casa, passou a molhar o chão para aumentar 
a umidade e o mofo branco tomou conta da produção. “O Joel até duvidou que as pessoas iriam querer aquele queijo esbranquiçado”, diverte-se a produtora, 
enfermeira de formação.

 Dez mineiros participaram do concurso, levando ao todo 27 queijos (em solidariedade, levaram também os dos que não puderam ir). Trouxeram 12 
medalhas. Marly trouxe ouro e superouro, e os outros trouxeram sete pratas e três bronzes.

 Os queijos premiados foram expostos em pedestais numa mostra no 1º Encontro do Queijo Minas Artesanal. (Fonte – ESTADÃO – por Patrícia Ferraz – 
02/08/2017).
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