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VII Concurso Nacional de
Sommeliers
Nos próximos dias 20 e 21 de março, em São Paulo, será
realizado o VII Concurso Nacional de Sommeliers. As inscrições
estão abertas na Secretaria da ABS-Rio. Os dois primeiros
classificados representarão o Brasil no Concurso PanAmericano de Sommeliers, a ser realizado em Buenos Aires, de
29/05 a 02/06. O primeiro colocado representará o Brasil no
Concurso Mundial de Sommeliers, em Santiago do Chile, no ano
de 2010. As provas escrita e oral prévia, serão realizadas no dia
20 de março (6ª feira) e os três finalistas farão a prova final no dia
21 (sábado) no Hotel Sofitel.

Curso Vinhos de Bordeaux
A França é o mais renomado e conceituado país vitivinícola do
mundo, graças à excepcional qualidade de seus vinhos e à sua
inigualável contribuição para o desenvolvimento e o
aprimoramento desta bebida. Dentre suas regiões, destaca-se
Bordeaux, com suas maravilhosas castas, tradição e elevada
tecnologia, associadas às suas características físicas,
climáticas, políticas e mesmo históricas. Geraldo Alão de
Queiroz estará apresentando nos dias 07 e 14 de abril (3ª feira) o
sempre aguardado Curso de Bordeaux e para o qual selecionou
os seguintes vinhos:
1º Dia:
Château Malartic Lagraviere Blanc 2005 Pessac Léogan
Ch. La Tour de By 2005 Cru Bourgeois Superieur
Ch. Lagrange 2001 3ème Cru St. Julien
Ch. Duhart-Milon Rotschild 2004 – Pauillac 4ème

2º Dia:
Château Malartic Lagraviere Blanc 2005 Pessac Léogan
Ch. Clos Fourtet 2002, 1er Grand Cru Classé St. Emilion
Ch. Croix de Gay 2005, Pomerol
Ch. de Malle 2003, Deuxième Cru Sauternes
Ch. Croix de Thomas 2004, St. Emilion

Para o final, foi escolhido o Château Croix de Thomas
2004 – St. Emilion. Os encontros terão início às 19:30
horas e o preço será de R$ 289,00.

Curso para Profissionais
No mês de abril daremos início a três cursos para profissionais,
respectivamente:
Ciclo I – Flamengo – dia 06 de abril (2ª feira)
Ciclo II – Flamengo – dia 07 de abril (3ª feira)
Ciclo I – Barra – dia 16 de abril (5ª feira)

Os cursos estão abertos a todos que de alguma forma trabalham
com vinho, sendo que cummins, garçon, maitre, barman
(comprovado em carteira ou contracheque) têm 50% de
desconto. Os cursos têm cerca de 20 aulas (depende do Ciclo) e
as aulas são no período da tarde, de 15:30 às 17:30. Turmas
limitadas a 40 participantes. As inscrições no Ciclo II dependem
do aluno ter participado, com aprovação, no Ciclo I.

Sul da França – a grande novidade
Até há pouco considerada um gigante adormecido, a região do
Languedoc-Roussillon, no sul da França, a maior área de vinhedos
do planeta, passou a elaborar grandes vinhos, de todos os tipos,
nos últimos vinte anos, destacando-se a excelente relação custobenefício. Para demonstrar essa evolução qualitativa o professor
Euclides Penedo Borges preparou uma instrutiva e deliciosa
degustação. Vejam a categoria dos vinhos selecionados:
Daumas Gassac Blanc 2006 - Mas de Daumas Gassac
Château des Estanilles Mourvedre Rosé 2006 - Château des Estanilles
Languedoc Domaine de Galtier Cuvée Kermes 2003 - Lise Carbonne
Domaine Aimé Cuvée Feuille d'Antomme 2003 - Domaine Aimé
Corbières Cuvée Optimée 2004 - Château La Bastide
Maury Vintage 2000 - Mas Amiel

Para o final, Château de Ribaute Charles Cros 2003 - Charles Cros.
O encontro será no dia 02 de abril, 5ª feira, às 19:30 horas.
O preço: R$ 108,00. Limitado a 24 participantes.

Palestra sobre Queijos
Dando prosseguimento a palestras complementares para os
associados da ABS-Rio, teremos a apresentação de André
Guedes, Mestre Queijeiro da FRIALP. Venha conhecer como se
elaboram os principais tipos de queijos. Na ocasião, degustação
harmonizada com alguns queijos. Encontro dos mais instrutivos
e que vem acrescentar importante e fundamental conhecimento
para os apreciadores de queijos e vinhos. Custo: R$ 51,00.
Dia 30 de abril (5ª feira) às 19h30.

Descubra os Vinhos do Rhône
O vale do rio Rhône foi a primeira região vitivinícola da França e foi
ali, no terroir famoso de Châteauneuf-du-Pape que nasceu o
conceito de Denominação de Origem. Outros nomes importantes
como Condrieu, Côte Rôtie e Hermitage participam da mesma.
Para ilustrar a excelência de seus vinhos o professor Euclides
Penedo Borges preparou uma sequência de grandes nomes da
região para a satisfação de nossos associados da Barra.

Condrieu Les Cassines 2005
Tavel Rosé 2006
Gigondas Domaine de Roucas de Saint Pierre 2003
Côte Rôtie Brune et Blonde 2003
Chateauneuf du Pape Chateau de Beaucastel 2005

Para o final, Côtes du Luberon Les Grillotes 2003.
Dia 29 de abril, 4ª feira, às 19:30 horas, na Barra. Preço: R$ 161,00.
Limitado a 14 participantes.
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CURIOSIDADES ENOLÓGICAS
Euclides Penedo Borges

159 – Discórdias em Sauternes
Quem é membro de uma família cujo vinho alimentou as adegas de George Washington e dos Czares de
Todas as Rússias tem que ser discreto. Assim, o Château d'Yquem, onde se elabora um Sauternes tido
como “a extravagância do perfeito”, esconde histórias.
Os Lur-Saluces eram proprietários desde o século 16 quando um deles se casou com a herdeira
Françoise-Josephine de Sauvage. Sucederam-se gerações até que Bertrand de Lur-Saluces assumiu
o comando no século 20 e manteve a projeção do nome em meio à guerra. A antipatia de Bertrand por
Philippe de Rothschild é conhecida. Nunca lhe apertava mãos, recusava-se ser fotografado ao lado
dele. Para provocá-lo, Rothschild tinha servido um Yquem a seus convidados em um dedal de coser.
Vingando-se, Bertrand promoveu um jantar onde, dizendo que certo vinho ia bem com sopa, verteu um
Mouton-Rothschild na sopeira.
Bertand, que detestava as mulheres, morreu em 1968 sem deixar herdeiros. Com Alexandre, seu
sobrinho, rigoroso na elaboração e renunciando a safras insuficientes, vieram anos dourados. Ao
receber um primeiro-ministro canadense, serviu um Yquem 1945 em memória do desembarque dos
aliados na costa norte da França. Quando lhe chamaram a atenção de que o evento se dera em 1944,
argumentou: “Sei disso, mas 44 não foi uma boa safra”.
Em novembro de 1996 alguns membros da familia venderam quotas para Bernard Arnault (leia-se Louis
Vuiton), que passou a deter 64% das ações. Para amainar a revolta e a amargura dos demais LurSaluces, a LVMH emitiu nota informando que “...Yquem permanece como um mito, fora de classe. Se
gastamos todo esse dinheiro, foi para usufruirmos da excelência...”

MENSAGENS DA DIRETORIA
Prezados associados, vocês receberam no exemplar anterior do ABS Notícias um encarte com nosso
calendário 2009. Certamente perceberam a quantidade, a qualidade e a diversidade dos eventos.
Chamo a atenção, outra vez, para as degustações dirigidas, trinta e duas no total, incluindo novidades
como “Madeira, o vinhedo flutuante”, “Os vinhos suíços estão chegando”, “Vai que é sopa”, “Castas
exóticas”, e assim por diante, além das degustações clássicas sempre demandadas Sendo essa uma
das atividades mais atraentes, deliciosas e instrutivas da nossa associação, conclamo a que participem,
colaborando para com o sucesso das mesmas.
Euclides Penedo Borges
Presidente
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IMPRENSA INTERNACIONAL LXXI

Separando o vinho da cerveja
O conglomerado australiano de bebidas Foster's Group
revelou que proceder? à separação operacional de suas
operações de cerveja e vinho, desmantelando a
controversa e fracassada estratégia implantada pelo exexecutivo chefe Trevor O'Hoy de construir a companhia
em torno de um negócio integrado de cerveja, vinho e
spirits. Apesar da planejada separação, a empresa
descartou a venda ou o desmembramento das
operações de vinho, alegando que o atual cenário
econômico a obriga reter e re-estruturar (devido a má
performance) seu negócio de vinho, que inclui as marcas
Penfold's, Beringer, Lindemans, Wolf Bass, Rosemount,
Martha Valley e Wynns Coonawarra. A re-estruturação
contemplará a eliminação de 37 rótulos (que
representam 5% das vendas de vinho), fechamento de
três vinícolas e venda de 36 vinhedos, além do
desinvestimento de 5.000 ha, equivalente a 1/3 da área
plantada de propriedade da empresa. Analistas
enxergam que a separação operacional poderá expor a
pujança do fabuloso negócio de cerveja da Foster,
tornando-a alvo de take-over. Estes mesmos analistas
especulam há algum tempo que entre potenciais
adquirentes da Foster estariam alguns pesos pesados do
ramo da cerveja, como a canadense Molson Coors, que
acaba de comprar uma participação de 5,2% na
empresa, a sul-africana SABMiller e, mesmo, a CocaCola Amatil. Assim noticiou o Sydney Morning Herald. A
queda da rentabilidade do negócio de vinho da Foster's
pode estar diretamente ligada ao continuado crescimento
da participação dos vinhos do cone sul (Chile e
Argentina) nos principais mercados mundiais.

A jóia da coroa
Um minúsculo vinhedo no interior do Domaine de Haut
Brion começa a engarrafar seu próprio vinho. Trata-se do
Domaine de la Passion Haut Brion, uma parcela de
apenas 1,5 ha situada no coração do vinhedo. Note-se
que o vinhedo de Haut Brion é composto de 71 parcelas,
de poucos hectares, cada parcela com videiras de
mesma idade (algumas cinquentenárias), plantadas com
os varietais Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e
Merlot (usados no assemblage dos tintos) e com as
brancas Sauvignon Blanc e Semillon , usadas no Haut
Brion Blanc. As uvas das videiras replantadas, somente
são usadas no vinho principal após atingir 15 anos de
idade. Cada parcela tem seu próprio nome (Candau, Lês
Huitres, Arcachon, Bagatelle, Sarget, Paysan, ...). De
1954 até 1978 a propriedade engarrafou o vinho desta
parcela com seu próprio nome mas, nos últimos 30 anos,
as uvas, plantadas, 60% Cabernet Franc e 40% Cabernet
Sauvignon, eram alocadas aos diversos vinhos da
propriedade Haut Brion segundo acordo de alocação por

Edgar Rechtschaffen

safra (cropshare agreement). A partir de agora, o atual
proprietário, Michel Allary, decidiu que o Domaine
produzirá, novamente, seu próprio vinho. Serão 2.400
garrafas a partir da safra 2008. Para coordenação técnica
de tal empreitada foi contratado o renomado consultor
bordalês Stephane Deranoncourt. Louis Fournier, sócio
de Allary no negócio, que declarou à revista Decanter,
“Sobretudo, tratou-se de uma decisão familiar, pois o
Dr. Allary tem uma filha que tem um filho, que está muito
interessado em produzir vinho “. Uma vinícola com adega
subterrânea está em plena construção, devendo ficar
pronta para a safra 2009.

Açúcar dá cana
Cinquenta e dois vinhateiros da região de Beaujolais
foram a julgamento, acusados de adicionar açúcar (de
cana) para fortificar seus vinhos. Promotores de
Villefranche-Sur-Saône, na região de Beaujolais,
acusaram vinicultores ou membros de cooperativas de,
em 2004, discretamente adquirir açúcar (em grande
volume) usando-o para elevação do grau alcoólico de seu
vinhos. Os acusados são de muitas partes do Beaujolais,
uma grande região situada entre o Norte do rio Rhône
(Ródano) e o sul do Saône-et-Loire, e que abriga mais de
2.500 produtores de 12 appelations diferentes. O caso é o
lú timo golpe a macular a já comprometida imagem do
Beaujolais, seguindo-se ao escândalo de três anos atrás,
envolvendo a mistura de vinhos de cepas
desautorizadas. Ocorre que a elevação do nível de
açúcar ao mosto no início do processo de fermentação - a
chamada chaptalização - é um procedimento legal,
desde que não exceda o teto estipulado por lei (cada
appelation tem seu teto) e desde que estas intervenções
sejam detalhadamente documentadas e informadas. Os
vinicultores acusados, juntamente com quatro executivos
de supermercados e quatro operadores de atacado estão
sendo acusados na corte de compra irregular e
adulteração de documentos (notas fiscais). Os
investigadores que atuaram no processo descobriram
que o limite permitido para adição de açúcar foi excedido.
No inicio do processo especulou-se na região que a
transação consistiu na compra não declarada de 600
toneladas de açúcar. Se condenados, a pena máxima
prevista é de multa de 37.500 Euros, e dois anos de
prisão.

Novo enófilo na Casa Branca
O mercado norte americano do vinho brinda a chegada de
Obama à Casa Branca. Isto baseado em noticia de que a
família Obama teria comprado por U$ 1,65 milhão uma
mansão em Chicago, equipada com quatro lareiras e uma
adega para 1.000 garrafas de vinho. O conteúdo da adega
dos Obama é desconhecido, mas alguns merchants da
Área disseram que o gosto do, presidente é bem eclético..
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ACONTECEU

Agenda

Confraria Carioca – Importadora MM

ABS/RJ - SEDE FLAMENGO

Com apresentação de Duda Zagari (8102-1019 / 22442286) e a presença dos diretores da MM Importadora,
Gustavo Martins (Comercial) e Alexandre Santucci
(Marketing), foram apresentados os seguintes vinhos:
5 Sentidos Chardonnay 2006, 5 Sentidos Malbec
2004, 5 Sentidos Cabernet Sauvignon 2003,
5 Sentidos Reserva Malbec / Cabernet Sauvignon
2003, 5 Sentidos Gran Reserva (50% Malbec / 44%
Cabernet Sauvignon / 6% Syrah) 2004 e 5 Sentidos
Tardio (Chardonnay / Torrontés) – 2007.

SUL DA FRANÇA – A GRANDE NOVIDADE
02 de abril – 5ª feira
CURSO PARA PROFISSIONAIS
CICLO I – 06 de abril - 2ª feira
CICLO II – 07 de abril - 3ª feira
CURSO VINHOS DE BORDEAUX
07 e 14 de abril – 3ª feira
VIAGEM CHILE E ARGENTINA
13 a 24 de abril

Confraria Carioca – Rui Serradas

PALESTRA SOBRE QUEIJOS
30 de abril – 5ª feira

Interessante apresentação de Rui Serradas,
especialista em drinques e coquetéis patrocinada
pela Confraria Carioca (Duda Zagari - 8102-1019 /
2244-2286). Foram apresentados seis drinques a
base de Porto e espumantes. Foram eles: Confraria
Carioca, Passarela Carioca, Canoas do Douro, ABS
(receita não revelada) Mistura Carioca, Caipiporto.
Para aproveitar o verão, estes drinques altamente
refrescantes estão disponíveis na Confraria Carioca.

ABS/RJ - SEDE BARRA
DESCUBRA OS VINHOS DO RHÔNE
29 de abril – 4ª feira
CURSO PARA PROFISSIONIAS
CICLO I – 16 de abril – 5ª feira

Interfood – Vinhos Planeta

ETIQUETA DE ENDEREÇAMENTO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SOMMELIERS - SEÇÃO RIO DE JANEIRO
Praia do Flamengo, 66 – Bloco B – Sala 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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CURSOS E DEGUSTAÇÕES
Abril
FLAMENGO: Dia 02 - Sul da França – a grande
novidade, com Euclides Penedo Borges;
Dias 06 e 07 - Curso para Profissionais Ciclos I e II;
Dias 07 e 14 - Curso Vinhos de Bordeaux, com
Geraldo Alão; Dia 30 - Palestra sobre Queijos,
com Mestre André (Frialp).
BARRA – Dia 29: Descubra os vinhos do Rhône,
com Euclides Penedo Borges; Dia 16: Curso para
Profissionais Ciclo I.

Presidente: Euclides Penedo L. Borges
Diretor: Luiz Carlos Ferreira de Mattos
Vice-Presidente: Paulo Marcio Jardim Decat Diretor: Ricardo Augusto B. L. de Farias
Diretor: João Fontes Neto
Diretora: Trane Vieira Gambôa
Diretor-Adjunto: Sérgio João Galhardo
Conselheiros: Ivanir José Tavares, José Valmir Pereira, Laert Spinelli, Ligia Maria Torres
Peçanha, Luiz Marino Maquieira Nóvoa, Maria Helena Tauhata, Roberto Rodrigues
Home Page: http://www.abs-rio.com.br • E-mail: abs@abs-rio.com.br

Four Print Editora Ltda.
2516-2430 / 25164764

Coordenada por Paula Brazuna (7821-7372) e
com a presença da Gerente de Exportação,
Penny e a Gerente de Área Collen, foram
apresentados vinhos sicilianos da vinícola
Planeta: La Segreta Branco 06, La Segreta Tinto
06, Planeta Merlot 05, Planeta Syrah 04, Burdese
04 e Moscato di Noto 06.

