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Confraternização de Fim de Ano
na Locanda
Caros amantes do vinho
Neste ano de 2008, preferimos fazer a nossa festa de fim de ano da
ABS/RJ num formato mais informal, mais agradável, possibilitando
uma maior integração dos convivas: um “Pic-nic Italiano”, onde
todos ficarão mais à vontade para conversar e confraternizar,
sempre acompanhado de bons vinhos. Serão servidos Dignus
Baby na chegada e uma seleção de vinhos brancos (três tipos) e
vinhos tintos (três tipos). Espero ver a todos na Locanda no dia 13
de dezembro, sábado, às 12:30 horas. Preço: R$ 140,00. Na
página 2 o menu a ser servido.
Danio Braga

XIX Festa da Primavera
A tradicional Festa da Primavera acontecerá no Clube dos
Caiçaras, no dia 27 de novembro, uma quinta-feira. O clube, com
indescritível panorama às margens da Lagoa, é um dos mais
procurados para eventos desta natureza, tendo em vista a
facilidade de estacionamento (teremos Valet Parking), os amplos
salões e uma vista inigualável. Neste evento teremos uma boa
amostragem de vinhos nacionais e importados, apresentados em
stands, acompanhados por queijos, patês, frios, etc. e um prato
quente. Um conjunto musical animará a festa, dando um colorido
especial ao evento. Não percam esse maravilhoso encontro, que
terá início às 19:30 horas, prolongando-se até as 23:30 horas. Os
preços serão de R$ 150,00 para sócios e R$ 200,00 para
convidados. Os convites, limitados a 400 participantes, já se
encontram à disposição na Secretaria da ABS/RJ.

Assembléia Geral Ordinária
Encontra-se afixada na sede da ABS/RJ convocaç?o dos sócios
para a Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada no próximo dia
10 de janeiro, s?bado, às 10:00 horas, em primeira convocação e,
às 10:30 horas, em segunda e última convocação, para tratar da
seguinte pauta de assuntos:
1.
2.
3.
4.

Prestação de contas da Diretoria
Alteração estatutária.
Eleição do Conselho de Administração para o período
2009/2010
Assuntos Gerais

A apresentaç?o de chapas deve ser feita por carta endereçada à
Diretoria da ABS/RJ até o próximo dia 12 de dezembro. Após a
assembléia, como já é tradicional, almoço de adesão para
confraternização com a nova diretoria.

Le Plaisir du Champagne
Estão chegando as festas de fim de ano, quando os champagnes e
espumantes são indispensáveis à mesa. Por isso, esta é a época
em que a ABS/RJ oferece um curso abordando esses vinhos
fascinantes, sob a batuta de Celio Alzer. Será nos dias 02 e 09 de
dezembro, 3ª feira, às 19h30, com os seguintes produtos:

1º dia - 02 de Dezembro
Espumante Aurora Pinot Noir Brut (Brasil)
Cremant de Bourgogne Brut, Guy Amiot (França)
Cava Benito Escudero Brut (Espanha)
Champagne Philipponnat Brut Rosé (França)
2º dia - 09 de Dezembro
Franciacorta Cuvée Brut, Cà del Bosco 99 (Itália)
Espumante Miolo Millésime 05 (Brasil)
Espumante Nederburg Brut (África do Sul)
Moscatel Espumante Marson (Brasil)
Champagne Deutz Blanc de Blancs Brut 98 (França)

Para o final, um Pizzato Rosé. Alguns produtos serão
harmonizados com comidinhas, e o curso tem o apoio de uma
apostila de 40 páginas. Preço: R$ 154,00.

Espumantes Nacionais:
será que a Playboy acertou? - Barra
Em agosto último a venda da revista Playboy deve ter dado um
salto, pois muitos enófilos compraram a revista não para ver as
fotos, mas para conhecer o ranking dos espumantes nacionais.
Fica a pergunta: será que a Playboy acertou desta vez? Para tirar a
dúvida, Roberto Rodrigues irá apresentar, na ABS-Barra, dia 10 de
dezembro, 4ª feira, uma degustação em que os participantes
provarão às cegas os três primeiros lugares do ranking da Playboy
com outros três espumantes, que considera tão bons ou melhores.
Serão apresentados:
Dom Candido Brut
Chandon Excellence
Aurora Brut (Charmat)
Miolo Millésaime
Salton Evidence
Cave Geisse Nature
Ao final, uma pequena harmonização com dois outros espumantes
(Amadeu Brut Rosé e Miolo Moscatel Espumante) com presunto
tipo Parma, biscoito tipo champagne, morangos, nozes e
castanhas, queijo tipo gorgonzola e panetone. Venha tirar a prova
do acerto da Playboy nesta outra área e também ter uma boa
escolha para as festas de final de ano e o verão que se aproximam.
Degustação limitada a 18 pessoas. Custo: R$ 61,00.
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CURIOSIDADES ENOLÓGICAS
155 – Vinho, música e fantasia na Sicília (segunda parte)

Euclides Penedo Borges

Como curiosidade, a vinícola siciliana Donnafugata, de Marsala, dá a alguns de seus vinhos o nome de personagens do romance O
Leopardo (Il Gattopardo), de Lampedusa, bem como do filme de mesmo nome, de Luchino Visconti.
O tinto da casta Nero d'Avola leva o nome de Sedàra. Para seus produtores esse vinho teria a solidez e a gentileza da família camponesa
dos Sedàra do romance.
J? o corte de Nero d'Avola com Merlot, mais suave e delicado, é denominado Angheli, lembrando a personagem Angélica, representada no
filme pela inesquecível Cláudia Cardinale.
O corte de Nero d'Avola com Cabernet Sauvignon leva o nome de Tancredi pois teria a robustez, elegância e ambição revolucionária do
personagem desse nome, desempenhado por Alain Delon.
A comitiva da ABS/RJ que esteve na Sicília em Setembro passado, na viagem “Itália de Norte a Sul”, não há de esquecer a recepção que
nos foi proporcionada pela simpática proprietária José (sic) Rallo, misto de vinicultora e cantora, que nos brindou com seus vinhos e com
sua interpretação de músicas de Ivan Lins e Caetano Veloso. Para não ficar de graça, retribuímos em coro com o “Chega de Saudade”...

MENSAGENS DA DIRETORIA
Contrastando com uma inevitável atitude de expectativa criada pelos acontecimentos recentes, os associados da ABS/RJ podem contar
nesse fim de 2008 e início de 2009, além das atividades regulares, com acontecimentos deliciosos e eventos importantes. No corrente
mês de novembro a já tradicional Festa da Primavera terá lugar, desta vez, no elegante e belo Clube dos Caiçaras, na Lagoa Rodrigo de
Freitas. Em dezembro próximo, o almoço de fim de ano na Locanda inovará este ano com uma deliciosa refeição à italiana (vide abaixo)
acompanhada de vinhos Italianos de primeira. E em Janeiro de 2009 serão realizados os concursos de Sommelier que mostrarão os novos
talentos na área e selecionará o melhor Sommelier do Rio de Janeiro. Não deixe de prestigiar. Sua presença é muito importante.

Euclides Penedo Borges
Presidente

CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO

Na chegada:
Wrap de salmão com cream cheese
Cones de frutos do mar com limão siciliano
Mesa Fria:
Salada de mini caprese com pesto de manjericão
Carpacio de carne tradicional
Vitelo tonato
Carpacio de salmão marinado com vinagrete de ovos
Berinjela e abobrinha sot´oleo
Salada de champignons, batata, parmesão e nozes
Salada de risone, berinjela, tomate seco
Salada de mini linguado com espaguete de legumes e uva
passa
Mortadela italiana com pistache, presunto de Parma,
presunto cozido defumado
Queijos: brie, camembert de cabra e taleggio
Pães
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Mesa quente:
Penne ao tomate, manjericão e berinjela com pecorino
A verdadeira Lasanha bolonhesa
Nhoques de agrião com rabada desfiada
Risoto de parmesão com champignons sortidos
Sobremesas:
Espetos de frutas da estação
Tiramisu
Crostata de ameixa com damasco doce
Torta de chocolate sem farinha
Panetone com morangos
Torta de leite condensado com farofa de biscoitos e limão

DEU NA IMPRENSA INTERNACIONAL LXVIII
Edgar Rechtschaffen

O império do meio avança, Compensando o baixo
de novo
rendimento
No final do século XIII, iniciado com as conquistas de Gengis
Khan, o Império do Meio chegou a conquistar boa parte do
mundo. O domínio dos Mongóis se estendia por uma área
que ia do Japão à parte da Áustria e Hungria, numa extensão
que cobria dez fusos horários. Oitocentos anos após, a
invasão dos Mongóis está de volta, mas ao mundo do vinho,
e a arma adotada em sua atual conquista é o quercus
Mongolicus – carvalho da Mongólia. Por ora, a ponta de
lança sobre o ocidente é desferida pela Tonelería
Magreñan. Esta tradicional tanoaria espanhola adquiriu, em
2005, o equivalente a 40.000 barricas na forma de árvores
Após o corte, as toras foram secadas, serradas e maturadas
por 36 meses na propriedade Magreñan, na Rioja. E a
qualidade ? Bem, entre os inúmeros usuários estão
vinícolas da Espanha, França, Itália e USA. Com dois nomes
que se destacam: Malescot St. Exupéry – 3ème Cru Classé
de Margaux e Miguel Torres, este último experimentado as
barricas para o amadurecimento de seus brancos. Quanto à
qualidade, vinhos amadurecidos em barricas de quercus
Mongolicus têm sido descritos como apresentando aromas
de defumado, baixo tanino, notas exóticas ao nariz e textura
cremosa na boca. Claro, “ tudo dependendo do tipo de uva e
do estilo de vinho pretendido”, como declarou Craig
Thornburry à revista Wines & Vines. Thornburry vem a ser o
representante da Tonelería Magreñan na América do Norte.
Quanto à disponibilidade, segundo Antonio Magreñan,
diretor da tanoaria, a floresta de onde foi retirado seu
primeiro lote, tem ?rea equivalente a duas Espanhas,
coberta de quercus Mongolicus (é área a dar com o pau !!!).
Já o preço das barricas nivela-se ao praticado para algumas
das barricas francesas. Texto adaptado de matéria extraída
de Wines & Vines.

2000 anos após
Na manhã de 7 de outubro de 2008, os habitantes de
Marino, pequena aldeia do Lazio, ao sul de Roma,
pensaram que tivesse ocorrido uma intervenç?o miraculosa,
quando uma pequena multidão foi surpreendida com vinho
jorrando do chafariz da Fonte dos Quatro Mouros, na praça
central. O “milagre” ocorreu durante as festividades da
colheita da uva –Sagra dell'Uva. Mas, pouco após, quando
um grito de 'miracolo' soou numa casa vizinha, de onde uma
mulher apareceu no seu balcão anunciando que o vinho
também estava saindo da torneira da cozinha, transpirou
que se tratava de um erro de manobra de um bombeiro
hidráulico que trabalhava na vinícola ao lado. Informou a
Decanter.

Produtores bordaleses de vinho branco seco pedem por
alteração no sistema que regulamenta as respectivas
AOC's, para que possam melhor enfrentar o baixo
rendimento de uvas, que ocorre periodicamente por
caprichos do clima. Por exemplo, em 2008 houve quebra de
safra de 40% em relação ao ano anterior. Muitos vinicultores
temem a repetição de 1991: os preços tiveram que ser
elevados para compensar a baixa produção, tornando os
preços pouco competitivos se comparados a vinhos de
qualidade comparável do Novo Mundo. Em resposta a esta
característica cíclica da produção, foi sugerida a introdução
de um sistema de vinhos de reserva, como o adotado na
AOC Champagne. Em realidade (poucos fora do metier
sabem disso), pelas regras atuais, em Bordeaux já é
tolerado um blend de uvas da safra corrente com até 15% de
uvas da safra precedente, desde que haja registro cont?bil
contendo informações detalhadas da data, vintage,
quantidade e percentual do blend. Informou a Decanter.

Big Business
A emblem?tica Stag's Leap Wine Cellars poder? tornar-se
objeto de um negócio bilionário. É que a empresa Altria –
antiga Philip Morris Companies (produtora do cigarro
Marlboro) concordou em adquirir a empresa n?o tabagista
UST. A transação, de US$ 10,4 Bi, inclui a divisão de vinhos
da UST – Ste Michelle que, por sua vez, é dona das vinícolas
Columbia Crest e Domaine Ste Michelle. No ano passado,
Ste Michelle uniu forças com a empresa Marquesi Antinori
SRL (de Florença) para aquisiç?o do Stag's Leap Wine
Cellars, do lendário produtor napavalense Warren
Winiarsky (na célebre Degustaç?o de Paris, 1976, o Stag's
Leap Cabernet Sauvignon foi o primeiro colocado).
Analistas questionam se Ste Michelle teria condições de
operar com eficiência, como parte de uma operação muito
maior (Altria) e especulam uma rápida venda, que poderia
superar US$ 800 Mi. Os pesos pesados do segmento de
bebidas, Constellation Brand's, Diageo, Brown-Forma e
Pernod Ricard s?o citadas como possíveis compradoras.
Ste Michelle é a empresa norte americana de maior
crescimento entre as 10 mais do mercado, com vendas
anuais de 30 milhões de garrafas e faturamento (exprodução) de US$ 354 milhões. O que deve superar meio
bilhão de dólares, no varejo.

Clique Amazon.com
De acordo com informações da Napa Valley Vintners
Association, a Amazon.com deverá iniciar dentro de poucas
semanas suas operações de venda de vinho pela internet. A
logística da operação será operada pela empresa New Wine
Logistics, de Napa Valley, devendo cobrir 45 estados,
segundo informou o Stonebridge Research Group.
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ACONTECEU
Degustação Vinhos do
Mundo
A importadora Vinhos do Mundo (Ana Lucia
Carvalho / Gerente Regional Rio - Tel.: 9313-3770)
apresentou vinhos da vinícola uruguaia Carrau,
degustação conduzida por seu enólogo Nicolas
Neme. Foram degustados vinhos da Linha Ysern:
Sauvignon Blanc Roble 2008, Tannat Roble 2006,
Tannat Gran Reserva 2005, Tannat Tradición 1752
2005 e Tannat Arerungua 2002.

Degustação Vinea Store

Agenda
ABS/RJ - SEDE FLAMENGO
CURSO VINHOS ESPUMANTES E
CHAMPAGNE
Dias 02 e 09 de dezembro - 3å s feiras
ABS/RJ – SEDE BARRA
UM SENSACIONAL ROTEIRO DE
VINHOS
BRANCOS
Dia 26 de novembro – 4å feira
ESPUMANTES NACIONAIS: SERÁ QUE A
PLAY BOY ACERTOU?
Dia 10 de dezembro - 4å feira

A Vinea Store (Duda Zagari – Tels.: 2244-2286 /
8102-1019) trouxe para degustação alguns vinhos de sua linha de produtos. Conduzida por Piera
Martellozo, foram degustados os vinhos Spumante Bianco Dry Incontri, Spumante Rosè Dry Cuvée
Incontri, Pinot Grigio Friuli Grave DOC Terre Magre 2007 e Refosco Friuli Grave DOC Terre Magre
2007.

Degustação Cupello Wines - Barra
Com apresentação do enólogo Rui Reguinga, a Cupello Wines (Luis Cupello – Tels.: 21 9356-0168 / 24 22427536 / 24 9266-8029) apresentou os vinhos Terras do Crato 2006 – Alentejo, Herdade do Gamito 2006 –
Alentejo, Terrenus 2006 – Alentejo, Herdade Espirra 2005 - Terras do Sado – Setúbal e Adega da Floresta 2006 Terras do Sado – Setúbal.

CURSOS E DEGUSTAÇÕES
ETIQUETA DE ENDEREÇAMENTO

Dezembro

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SOMMELIERS - SEÇÃO RIO DE JANEIRO
Praia do Flamengo, 66 – Bloco B – Grupo 311 - CEP: 22210-903 - Rio / RJ
Tel/Fax: (0xx21) 2285-0497
ABS/RJ Barra da Tijuca
Av. Ayrton Senna, 3000 – Bloco 2 – Sala 210 – Via Parque Offces–Barra – Rio / RJ
CEP: 22775-904 – Tel/fax: (0xx21) 2421-9640 (a partir de 14hs)
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FLAMENGO: Dias 02 e 09 – Curso Vinhos Espumantes e
Champagne, com Celio Alzer.
BARRA: Dia 10 – Espumantes Nacionais x Outros
Espumantes, com Roberto Rodrigues.

