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Curso Profissionais Ciclo III

Degustação Vinhos da Alsácia

Dia 02 de fevereiro iniciaremos o Curso para Profissionais
Ciclo III. Podem inscrever-se os profissionais que
trabalham em atividades ligadas ao vinho e que tenham
completado, com aprovação, os Ciclos I e II. Vagas
limitadas a 40 participantes. Faça sua inscrição: 22850497.

Com seu clima frio e ensolarado, um dos mais baixos índices
pluviométricos do país, seu terroir privilegiado, castas
nobres cuidadosamente cultivadas, como a Riesling, Pinot
Gris, Gewürztraminer, Muscat e Pinot Blanc, a Alsácia
produz alguns dos mais ricos e elegantes brancos da
França. No dia 19 de fevereiro, Geraldo Alão estará
apresentando uma seleção desses preciosos brancos
alsacianos. Não percam. Eis os vinhos:

Espumantes Nacionais: será
que a Playboy acertou?
A revista Playboy publicou, em agosto último, um ranking
dos espumantes nacionais que deu muito o que falar. Fica
a pergunta: será que a Playboy acertou desta vez? Para
tirar a dúvida, Roberto Rodrigues irá apresentar, dia 05 de
fevereiro, 5ª feira, uma degustação em que os
participantes provarão às cegas os quatro 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)
Dal Pizzol Champenoise
Miolo Millésime
Salton Evidence
Cave Geisse Nature

Ao final, uma pequena harmonizaç?o com dois outros
espumantes (Amadeu Brut Rosé e Miolo Moscatel
Espumante) com presunto tipo Parma, biscoito tipo
champagne, morango, 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 o verão. Custo: R$ 73,00. Limitado a 18 pessoas.

Viagem ao Chile e Argentina
Dia 14 de abril a ABS/RJ vai realizar mais uma viagem
didática ao Chile e Argentina, com retorno no dia 23 de
abril. Estão sendo agendadas cinco visitas à vinícolas no
Chile e cinco na Argentina. No Chile teremos passeio de
dia inteiro a Valparaíso e Viña Del Mar. O grupo estará
limitado a 25 participantes. Coloque seu nome na lista de
interessados (2285-0497). Informações mais detalhadas
no próximo boletim ou por e-mail, logo que tivermos os
valores disponíveis.

Crémant d'Alsace Brut - Dopff & Fils
Pinot Gris Beblenheim 2004 - Marcel Deiss
Gewürztraminer Grand Cru Brand de Turkheim 2004 Dopff au Moulin
Riesling Grand Cru “ Schlossberg” 2002 - Paul Blanck
Burg Nível Premier Cru 2003 - Marcel Deiss

Para o final, Pinot Blanc 2004 - Domaine Paul Blanck. A
degustação será às 19:30 horas e o preço R$ 88,00.

Viagem à Serra Gaúcha
Visitar a principal regi?o vinícola brasileira na época da
vindima é uma oportunidade única, pois você vai conhecer
todos os detalhes da vinificação – explicados pelos próprios
enólogos – e conferir pessoalmente tudo o que aprendeu nas
aulas teóricas, verificando ao vivo o processamento das
uvas, desde a recepção na cantina até a elaboração final do
vinho. A viagem está prevista para quinta-feira à noite, dia 05
de março, com retorno na noite de domingo, dia 08. Serão
visitadas cinco vinícolas estando incluídas degustações
técnicas e refeição. Mais detalhes e programa completo da
viagem no próximo boletim. Os interessados devem colocar
seus nomes na lista de reserva, na ABS/RJ – tel: 2285-0497,
pois estamos limitando a 25 participantes.

Calendário 2009
Veja no encarte o Calendário para o ano de 2009. São mais
de cem atividades à disposição dos associados.

Vinhos que vieram do frio
Por uma incorreção na editoração do Boletim anterior, o
preço desta degustação saiu errado. Na verdade, o custo
será de R$ 94,00 e não R$ 154,00. E o vinho do final, ao
contrário do que foi publicado, é o alemão St. Ludwin
Bernkasteler Kurfürstlay Riesling Kabinett 07, do Mosel.
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CURIOSIDADES ENOLÓGICAS
Euclides Penedo Borges

157 – Atributos dos vinhos do Maipo Alto
O Rio Maipo cruza o Chile de leste (Cordilheira) para oeste (Pacífico), passando nas proximidades de Santiago.
O chamado Valle del Maipo, uma Denominação de Origem de vinhos desde 1994, forma assim uma área bem
característica na geografia chilena: os Andes, o Vale Central, a Serra da Costa e a planície costeira.
O Maipo Alto é a área vitícola próxima dos Andes, em altitudes entre 400 e 800 metros, com presença de
plantações de eucalipto. Como as chuvas nesta área iniciam-se em geral depois de maio, é possível retardar a
colheita e obter um grau de maturidade avançado para as uvas, determinando mostos com alta concentração de
açúcar, acidez adequada e relação alta entre cascas e polpa.
A super maturidade atua positivamente sobre a parte aromática, notável pela presença de frutas vermelhas
maduras, chocolate e notas balsâmicas de eucalipto e/ou de menta. Outra característica é a estrutura de
taninos, abundantes e suaves, que logo se polimerizam tornando os vinhos aptos para consumo ainda
relativamente jovens.
Apenas para lembrar alguns nomes entre os quatorze mais importantes: Cousiño Macul, Concha y Toro (Don
Melchor) e Santa Rita, entre os clássicos; Domus, Chadwick, El Principal, entre as recentes. Com tais nomes,
entre outros de igual importância, o Maipo Alto conquistou renome internacional consistente no mundo do vinho,
inclusive no Brasil.

MENSAGENS DA DIRETORIA
O Fórum ABS-RJ existe desde meados de setembro/2002 e conta, atualmente, com mais de 2300 membros do
Rio de Janeiro e de outras cidades e estados do Brasil, além de alguns estrangeiros. Trata-se do maior fórum de
discussão de conhecedores de vinhos em língua portuguesa, primando pela qualidade das mensagens e
participação dos membros que são, em sua maioria, enófilos que degustam vinhos regularmente, sendo que
grande parte fez cursos na ABS.
As mensagens trocadas são sobre os vinhos e seus complementos, sendo uma excelente forma dos
participantes se manterem atualizados sobre os principais assuntos ligados ao mundo do vinho.
A participação é aberta a todos, sócios ou não da ABS-RJ, sendo totalmente gratuita. Os números abaixo falam
por si mostrando o crescimento constante de nosso Fórum:

Participe você também, pois cada um de nós pode usar uma pequena parcela de seu tempo para enriquecer
nosso Fórum. Para se inscrever basta preencher o formulário na nossa home-page (www.abs-rio.com.br).

Roberto Rodrigues
Diretor de Informática
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IMPRENSA INTERNACIONAL LXX
Edgar Rechtschaffen

Champagne, I

Champagne, II

Em meados de dezembro lú timo, autoridades alfandegárias da
Bélgica apreenderam e destruíram um lote de 3.200 garrafas do
espumante californiano Andre. Andre é produzido pela mega
empresa Gallo, e constitui-se numa das marcas ainda rotuladas
“Californian Champagne”. O carregamento também continha
garrafas rotuladas “sparkling wine”, mas estas não foram
destruídas. A legislação da UE especifica que o nome Champagne
refere-se exclusivamente a vinhos espumantes produzidos na
appellation demarcada da Champagne, desde que elaborados em
estrita concordância com as regras desta appellation. A apreens?o
e inutilização do lote foi recebida com aplauso pela CIVC – Comitê
Interprofessionel du Vin de Champagne, ró gão representativo dos
produtores. Desde a passagem e implementação de legislação
mais rigorosa, agentes alfandegários e patrulhas de fronteira, em
toda a Europa, têm apreendido e destruído, nos últimos quatro
anos, milhares de garrafas ilegalmente rotuladas ''champagne”,
incluindo produtos provenientes dos USA, Argentina, Rússia,
Armênia, Brasil e Etiópia, declarou à revista Decanter, Bruno
Paillard, presidente da CIVC.

A Austrália firmou acordo com a EU para cessar o uso dos termos
Champagne, Port e Chablis como parte de um novo pacto EUAustralia Wine Agreement. Em contrapartida (como moeda de
troca) a UE permitirá a importação de vinhos australianos cujo teor
alcoólico tenha sido reduzido, por processos físico-mecânicos.
Assim, em 1º de dezembro de 2008, a comissária de agricultura da
UE, Marian Fischer Bohl, e o ministro de relações externas da
Austrália, Hon Stephen Smith, firmaram um acordo que protege
termos tradicionais Europeus, que definem geografia e estilos
relacionados à geografia. Em troca, a UE concordou em simplificar
os procedimentos de certificaç?o de vinhos para exportadores
australianos. O pacto também permite a importação de vinhos cujo
teor alcoólico tenha sido reduzido, pelo emprego da osmose
reversa e dos cones giratórios (spinning cones), o que até ent?o
estava proibido.

Champagne, III
Um cientista alem?o conseguiu registrar a velocidade inicial com
que uma rolha de champagne deixa a garrafa. Friedrich Balck, da
Clausethal Technical University, no noroeste da Alemanha,
determinou que uma rolha de champagne é expelida a 40 km/hora,
apsó a garrafa, com pressão interna de 2,5 bars, ter sido
vigorosamente agitada. Para lembrar, a pressão de 1 bar = 1kg por
cm2. Como referência, esta pressão é da ordem de três vezes
àquela do pneu de um automóvel. De acordo com o jornal suiço Le
Matin, Balck mediu a velocidade da rolha com auxílio de
equipamento fotoelétrico e acústico assim como medido o impacto
do choque sobre uma folha de papel. O cientista disse que,
teoricamente, a velocidade poderia atingir 100 km/hora. Isto
requereria uma pressão de três bars, o que seria possível atingir
se, ao invés de agitar, se a garrafa fosse exposta ao sol.
Replicando a notícia, um leitor comentou: “gostaria de saber que
tipo de espumante o cientista usou, já que a pressão de um
verdadeiro champagne, bem agitado a temperatura de 20 graus
Celsius, é prxó ima de 6 bars. Afirmou também que, mesmo que o
experimento tenha sido realizado na temperatura ideal de
consumo, cinco graus Celsius, a press?o estaria no entorno de 3,5
bars. E conclui questionando: “o cientista usou champagne ou
espumante alem?o” ?

Champagne, IV
Neste janeiro 2009, a Krug Champagne, do grupo LVMH - Louis
Vuiton, Moët-Hennessy, ter? um novo CEO: Margareth Henriquez.
Um belo salto na carreira de Margareth, que até ent?o comandava
a Bodegas Chandon, na Argentina, também pertencente ao
mesmo grupo. A executiva suceder? a Panos Sarantopolous que
deixa a empresa por raze
õ s familiares. Sarantopolous foi o
respons?vel pelo lançamento da Krug Clos d'Ambonnay, a
primeiro nova cuvée da maison, lançada em mais de duas
décadas. Detalhe: o preço de varejo de uma garrafa de Krug Clos
d'Ambonnay é de £3.000 (perto de US$ 5.000 ).

Mudanças no ranking
Pela primeira vez, neste ano, a venda de vinhos dos USA superou a
de vinhos franceses no UK (Reino Unido). A venda no segmento
off-trade (ponto de consumo e consumidor final) cresceu 5% para
£781 milhões no ano findo em novembro, enquanto a venda de
vinho francês sofreu retração de 3%, para £781 milhões. Os dados,
divulgados pela AC Nielsen também indicam um crescimento em
volume de 3% contra queda de 7% dos vinhos franceses. Segundo
a AC Nielsen, em ordem decrescente, o ranking dos quatro
principais países exportadores de vinho para o UK agora estão:
Austrália, USA (95% Califórnia), França e Itália.

Champagne, V
Segundo a CIVC-Comitê Interprofessionel du Vin de Champagne,
em outubro de 2009 as exportações totais de champagne
registraram uma queda global de 20%. A crise mundial de crédito
afetou as vendas para a Europa, que recuaram 24% assim como os
embarques para mercados importantes como Jap?o, USA, Rússia
e China, com queda de 23%. As vendas para o mercado doméstico
da França recuaram 20%.
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ACONTECEU

Agenda

Confraternizações de Fim de Ano
Dezembro é o mês de confraternização dos que conviveram um
ano inteiro de trabalho e lazer. A ABS/RJ, como não poderia deixar
de ser, prestigia o vinho em confraternizações, quer entre os
participantes dos grupos de degustação, quer entre seus
funcionários, entre os membros do Corpo Didático, ou entre os
associados como um todo. Assim, três eventos marcaram a
presença de diretores, professores, funcionários e sócios da
Associação:

ABS/RJ - SEDE FLAMENGO
CURSO BÁSICO
Dias 05 ou 07 de janeiro - 2ª ou4ª feira

CURSO AVANÇADO
Dia 07 de janeiro - 4ª feira

Fim de Ano na Locanda

OS VINHOS QUE VIERAM DO FRIO

Mais de 80 pessoas se
deliciaram com mais este
encontro de fim de ano da
ABS/RJ realizado na
Locanda della Mimosa.
Dentro de um novo estilo,
aprovado pela maioria e que
permitiu circulaç?o dos
convivas e uma maior
integração, tivemos realmente uma tarde inesquecível. Não só
pelos pratos servidos (ótimos e fartos), pelos vinhos (além do
espumante de boas vindas, seis exemplares italianos para
ninguém botar defeito) e, o que mais impressionou, a
camaradagem reinante, transformando o encontro realmente
numa verdadeira confraternização. Já estamos aguardando o ano
de 2009, quando Lilian e Danio estão prometendo novas
surpresas.

CURSO PROFISSIONAIS – CICLO III

Confraternização dos
Funcionários da ABS/RJ
Durante o ano inteiro, trabalho duro, atendimento de associados e
dos novos alunos, aquisição e controle de mais de 2.000 garrafas
de vinho. Nada mais justo que um momento de relaxamento para
os funcionários que se constituem numa peça de fundamental
importância para o êxito da nossa Associação. Foi o que
aconteceu no dia 19 de dezembro, no Hotel Flórida, reunindo num
almoço todo o corpo de funcionários e diversos diretores. Na
ocasião foram distribuídos os “amigos ocultos”.

Dia 22 de janeiro – 5ª feira

Dia 02 de fevereiro – 2ª feira

ESPUMANTES NACIONAIS: SERÁ QUE A
PLAYBOY ACERTOU?
Dia 05 de fevereiro, 5ª feira

DEGUSTAÇÃO VINHOS DA ALSÁCIA
Dia 19 de fevereiro – 5ª feira

ABS/RJ - SEDE BARRA
CURSO AVANÇADO
Dia 08 de janeiro - 5ª feira

Confraternização do Corpo
Didático
Numa iniciativa do Fernando Miranda, pelo segundo ano o Corpo
Didático se reúne para comemorar o final de um ano de muita
dedicação. O encontro foi no Terzetto, sob a batuta do Joãozinho,
e contou com expressivo número de participantes. Parabéns ao
Fernando pela iniciativa e aos professores e monitores pela
dedicação oferecida durante o ano.

CURSOS E DEGUSTAÇÕES
Fevereiro
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ETIQUETA DE ENDEREÇAMENTO

FLAMENGO: Dia 02 – Curso para Profissionais Ciclo III;
Dia 05 – Espumantes Nacionais: será que a Playboy
acertou?, com Roberto Rodrigues; Dia 19 – Vinhos da
Alsácia com Geraldo Alão.

