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Curso de Vinhos Espanhóis

Os vinhos suíços estão chegando

Nos dias 21 e 28 de julho, 3ª feira, Fernando Miranda dirigirá o curso sobre
Vinhos da Espanha. Serão dois encontros acompanhados de vinhos que
melhor expressam as diversas regiões espanholas que, além da alta
qualidade, apresentam preços sempre convidativos. Eis os vinhos:

Os suíços consomem mais vinho do que produzem, de forma que seus
vinhos não são muito conhecidos fora. Mas depois de um intervalo, eles
começam a voltar ao Brasil e sua variedade e qualidade merece ser
confirmada, principalmente quando se trata do Valais, região de língua
francesa, estrela maior do vinho suíço. Para comprovar, o professor
Euclides Penedo Borges preparou uma seleção especial em que se
mesclam variedades nativas da Suíça com outras conhecidas de todos.
Vale à pena conferir. Dia 30/07 – 5ª feira, às 19h30. Preço: R$ 108,00.

1ª Aula
Jerez Fino – Osborne Fino Quinta Sherry N.V. - Osborne
Pirineus Moristel 2005 - Bodegas Pirineus
Yecla – Colección 2005 - Bodegas Castaño
Priorato – Clos Mogador 2006 - Bodegas Clos Morgador
Seecció Especial Malaga 2006
2ª Aula
Toro – Vetus 2004 - Bodegas Valduero
Rioja– Propriedad H Remondo 2005 - H Remondo
Navarra - Coleción 125 - Reserva 2004 - J. Chivite
Ribera del Duero Alfa Spiga 2003 - Bodegas O. Fournier
Navarra Grand Feudo Dulce – Moscatel 2006 - J. Chivite
Para o final, o Abadia Retuerta Primícia 2006 - Abadia Retuerta.
Preço: R$ 266,00. O horário: 19:30 horas.

Curso de Vinho do Porto
Criação portuguesa, descoberta inglesa, paixão universal, o Vinho do
Porto, um vinho fortificado, é um dos mitos do mundo vinícola. Com um
processo de elaboração especial, esse vinho se apresenta em diferentes
estilos, o que lhe confere características variadas que, no entanto,
encantam igualmente seus apreciadores. Venha conhecer, em detalhe, as
características desse fantástico vinho, no curso que Geraldo Alão de
Queiroz estará ministrando nos dias 07 e 14 de julho, 3ªs feiras, quando
serão apresentados os seguintes vinhos:
Aula 1
Porto Branco Extra Seco- Burmester
Porto Warrior Special Reserve
Porto Graham's LBV 2001
Porto Otima 10 Years Old Tawny - Warre's
Aula 2
Porto Niepoort 20 Years Old Tawny - WS=94, W&Sp=90
Porto Quinta do VesúvioVintage 04 - WS=94(00) RP=90 (96
e 97), W&Sp=93(03)
Porto Colheita 77 - Real Companhia Velha, engarrafado em 2007
Porto Warre'sVintage 1985 - 17,5/20 pts Jancis Robinson
Acompanhando alguns dos vinhos, serão servidas amêndoas salteadas,
trufas de chocolate amargo, queijo da Serra da Estrela e pastéis de nata.
Para o final, um vinho de Denominação Douro – Terroso Tinto.
Preço: R$227,00. Horário: 19h30.

Como receber com Queijos e Vinhos
Um dos eventos mais tradicionais da ABS Rio ganha este ano um novo
formato, dividido em duas aulas: na primeira, no dia 02 de julho, os
participantes terão todas as informações sobre como montar um evento do
gênero: a escolha dos queijos, frutas e pães mais adequados; quantidades
necessárias; cuidados na compra; corte e apresentação dos queijos. A
segunda, no dia 09, será dedicada às diversas famílias de queijos
existentes, sua origem, história e características. Nas duas aulas,
degustação de oito diferentes tipos de queijos brasileiros, holandeses e
franceses: Brie, Camembert, Gouda, Gorgonzola, Pecorino, Cabra (dois
tipos), Old Dutch Master e Reblochon, cada um harmonizado com o vinho
mais indicado. O curso será conduzido por Celio Alzer, com o apoio de uma
apostila com todos os temas abordados. Dias 02 e 09 de julho, 5ª feira, às
19h30. O preço é R$ 107,00.

XIV Encontro de Caxambu
No período de 14 a 16 de agosto (6ª feira a domingo) será realizado o
tradicional encontro da ABS Rio no Hotel União de Caxambu. Alguma razão
existe para estarmos no 14º encontro. Pergunte a quem já foi. Trata-se de
um programa imperdível. Para maior comodidade, haverá ônibus privativo.
Coloque seu nome na lista de interessados. Detalhes no próximo boletim.

Degustação Castas Exóticas
Cabernet Sauvignon, Merlot, Shiraz, Malbec e Tannat são castas
conhecidas de todos, mas o mundo dos vinhos não se resume a estas
variedades mais difundidas. Roberto Rodrigues preparou uma degustação
intitulada “Castas Exóticas”, em que serão degustados vinhos das castas
Gaglioppo, Mourvèdre, Refosco dal Pedunculo Rosso, Mencia, Carignan,
Petit Verdot e Xynómavro. Todos os vinhos com notas superiores a 90 em
grupos de degustação da ABS Rio. Veja a seleção completa:

Old Telegram tinto 2003, de Bonny Doon (ABS=90)
Refosco 2005, de Volpe Pasini (ABS=90)
Mencia 2004, de Luna Beberide (ABS=90)
Cordillera 2001, de Miguel Torres (ABS=92)
Naturalis Historia 2000 IGT Irpinia, de
Mastroberardino (ABS=93)
Diga? 2005, de Campolargo (ABS=91)
Grande Réserve Náoussa Opap 2001, de Boutari (ABS=91)
Para o final, o Campo de la Paura 2006 DOC Morelino di Scansano, da
Fattoria Querciarossa (ofertado pelo Supermercado Zona Sul), mais os
tradicionais queijos e frios. Esta degustação inédita será no dia 16 de julho
(quinta-feira), às 19h30. O preço: R$ 106,00. Faça sua inscrição.

Curso de Harmonização
A harmonização entre vinho e comida não ficou imune aos efeitos da
“globalização”. Isto porque, tanto a culinária como o vinho, libertaram-se de
suas bases domésticas, viajaram e se misturaram. As simples regras
aplicáveis à combinação de vinho e comida, que funcionavam otimamente no
passado, quando o mapa culinário possuía fronteiras bem definidas e o
universo do vinho era bem mais limitado, se mostram insuficientes para os
enófilos e gastrônomos da atualidade. A ABS Rio estará disponibilizando aos
seus associados, a partir do dia 17 de julho (6ª feira) o seu Curso de
Harmonização, que, além de aulas com harmonização dirigida, abordará as
mudanças ocorridas neste novo mundo sem fronteiras. Serão seis encontros,
cinco na ABS Rio (com aulas teóricas, e três jantares) e o jantar de
encerramento no Bistrô 66. Preço, incluindo as aulas, material didático, os
quatros jantares e os vinhos: R$ 800,00 pagos em duas vezes (cheque prédatado). Vagas limitadas a 25 participantes. No encarte, o programa completo,
os cardápios e a relação de vinhos que serão servidos.
1

CURIOSIDADES ENOLÓGICAS
Euclides Penedo Borges

161 – Um tiro no Resveratrol

Para quem gosta do tema Vinho e Saúde, o último número da revista Wine Spectator (31/05/2009) é um prato cheio. A reportagem
Wine and Health, cujo sub-título é “uma visão das últimas pesquisas e das descobertas mais promissoras”, vai fundo no tema ao
publicar entrevistas com especialistas em itens como a influência do vinho sobre o sistema cardiovascular, a redução do risco de
diabetes e de câncer na garganta, entre outros, além de uma análise da influência sobre cada um dos órgãos do corpo humano:
cérebro, coração, pulmões, pâncreas, pernas, estômago, ovário, cólon...
Algumas das respostas dos médicos são até engraçadas: não me pergunte quanto você pode beber, pergunte à sua esposa; pois
as pessoas variam tremendamente, não há uma “pessoa média”.
As opiniões mais curiosas dizem respeito ao Resveratrol, substância cuja ação benéfica é dada como uma razão para se beber
vinho moderadamente. O professor Roger Corder, de respeitado instituto de pesquisas médicas de Londres, se diz irritado quando
se inclui o Resveratrol entre os benefícios do vinho. Os estudos que levaram a conclusões como essa usaram quantidades
significativas de Resveratrol: um homem de 75 quilos teria que beber 1500 garrafas de Pinot Noir por dia para receber a mesma
dose injetada na cobaia!

MENSAGENS DA DIRETORIA
Sob os auspícios da APAS - Aliança
Panamericana de Sommeliers - teve lugar
entre 29 de maio e 02 de junho, nos salões do
Hotel Panamericano Buenos Aires, o Primeiro
Concurso Panamericano de Sommeliers.
A APAS, filiada à Association de la Somellerie
Internationale (ASI) foi fundada no Chile em
2007 e tem por presidente o restaurateur Danio
Braga, fundador da ABS. O anfitrião do evento
foi Andrés Rosberg, presidente da Associação
Argentina da Sommeliers e teve a presença do
chileno Hector Vergara, único Master
Sommelier da América Latina.
O concurso teve 15 candidatos das Américas,
entre eles os brasileiros Guilherme Correa
(atualmente vivendo em Blumenau) e Tiago
Locatelli (de São Paulo). Os três finalistas foram
Élyse Lambert e Veronique Rivest, ambas do
Canadá, e Guilherme Correa (2º da esquerda para direita), do Brasil, sendo que Élyse Lambert, do restaurante Le Local, de
Quebec, recebeu o título de melhor sommelier das Américas em solenidade no salão nobre do hotel, com um público de 250
pessoas. O nosso Guilherme Correa (que participou pela ABS Rio) consagrou-se como o melhor sommelier da América do Sul,
repetindo o feito do também candidato da ABS Rio, Dionísio Chaves, quando o Concurso era conhecido como Troféu Ruinart das
Américas. A ABS Rio esteve presente através de seu atual presidente, que fez parte do grupo de correção das provas escritas e do
corpo de jurados da prova de serviço, liderado pela representante da ASI, Michele Chantôme.
Diretoria

ATUALIZAÇÃO DA TRIMESTRALIDADE
Após um ano e meio sem qualquer reajuste da Trimestralidade, vemo-nos obrigados a fazer um pequeno aumento no valor da
contribuição dos associados, que passará no próximo mês de julho para R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) por trimestre. Temos
certeza que nosso quadro de associados entenderá a necessidade de tal medida, tendo em vista que o aumento dos nossos custos
nos leva a não mais adiar esse ajuste. Com os votos de excelentes degustações,

Luiz Carlos Ferreira de Mattos
Diretor Administrativo e Financeiro
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IMPRENSA INTERNACIONAL LXXV
Edgar Rechtschaffen

POMEROL em polvorosa
Os proprietários de Pomerol dizem que terão risco de
quebrar, caso seja mantida a legislação que os obriga
a vinificar as uvas dentro dos limites da AOC Pomerol.
A decisão, tomada no começo de maio 2009 pelo
Syndicat Viticole de Pomerol, estabelece que todas as
propriedades vinifiquem suas uvas dentro dos 780
acres (325 ha) da Appelation, a partir de 2018. Com o
preço da terra em torno de € 1 milhão, alguns
produtores alegam que a nova regulamentação os
arruinará. “A propriedade está com nossa família
desde 1861 e as uvas são vinificadas em St. Emilion,
declarou Sandrine Ybert, proprietária do Domaine
Vieux Taillefer. “A pequena propriedade que temos em
Pomerol não tem eletricidade nem água. Ou teremos
que vendê-la ou nos endividar, para construir um
chais.” Os reclamos de Sandrine Ybert foram ecoados
por Charles Estager, do La Fleur Grangeneuve, cujos
1,66 ha não incluem sequer uma edificação. “Vimos
vinificando nossas uvas a 200m, no Châteaux
Fugeailles, em Lalande de Pomerol, na propriedade do
Château Siaurac. Não posso construir um novo chai
somente para vinificar 1,66 ha”, disse Etager. “Trata-se
de um absurdo econômico, um nonsense enológico e
uma decisão injusta, declarou Paul Goldschmidt, do
Châteaux Vray Croix de Gay. Jean Marie Garde,
presidente da Union de Pomerol, disse que a decisão
baseou-se no estabelecimento do conceito de mis em
bouteille au chateau, e que foi resultado de votação.
Mr. Garde completou informando que 20 châteaux se
opuseram à aprovação. Noticiou a Decanter.

Questão de Ética
Por décadas, o critico Robert Parker defende e adota
um rígido padrão de ética profissional, pagando pelas
viagens que faz para as vinícolas e recusando
presentes de negociantes e produtores de vinho.
“Torna-se imperativo a um critico de vinho pagar todas
as despesas inerentes ao seu trabalho de avaliação,”
escreveu Parker em seu último livro, publicado no
último outono. Mas Parker parece não ter imposto
esses mesmos rígidos padrões éticos aos
colaboradores de seu influente newsletter Wine
Advocate. Em setembro último, ao visitar a Austrália
para rever as avaliações de vários produtores, o crítico
Jay Miller teve suas despesas cobertas pelo Wine
Austrália, entidade representativa de grupos
industriais, que lhe pagou $25.000, conforme declarou
James Josper, diretor do grupo para a América do
Norte.

Esta viagem inclui-se em uma das mais de seis
instâncias em que, nos últimos anos, críticos do
newsletter tiveram suas despesas pagas por grupos
de interesse. O Sr. Miller também gozou de férias e
suntuosos jantares em companhia de importadores,
cujos vinhos foram objeto de apreciação no newsletter,
de acordo com suas próprias resenhas e entrevistas
com executivos da indústria. Notícias de tais
atividades emergiram em abril último no wine blog
Dr.Vino, tendo sido o estopim de intenso debate on line
sobre a ética dos 31 anos do newsletter. A discussão
envolveu aficionados do vinho de todas as partes, da
Espanha ao Chile, levando alguns a questionar se
algumas das cotações da Wine Advocate não seriam
inflacionadas. Noticiou o The Wall Street Journal em
longa matéria assinada por David Kesmodel, na
pagina D1 de sua edição de maio 26, 2009.

Identificando a floresta do
carvalho da barrica do vinho
Enófilos e experts de vinho deleitam-se em degustar
os complexos aromas dos vinhos, tentando identificar
e associar os aromas e sabores percebidos nas
avaliações sensoriais aos muitos tipos de uva, solos e
vinhedos.
Agora, pesquisadores deram um passo além nessa
busca pela identificação (da procedência) dos
elementos originadores dos traços organolépticos. Os
resultados da pesquisa dirigida por Regis D. Gougeon,
da Université de Bougogne, em Dijon, estão
reportados nos Proceedings of the National Academy
of Sciences, edição de 21 de maio. Os pesquisadores
estudaram quatro tipos de vinho francês, elaborados
em 1998 e amadurecidos em barricas de carvalho,
proveniente de nove distintas florestas francesas:
Jupilles, Saint Palais, Bertrange, Limousin, SudOuest, Troncais, Citeaux, Darney e Bitche. Por meio
da técnica da espectrometria de massa, foram
identificados milhares de componentes organolépticos
do vinho amadurecido e, dentre esses, conseguiram
apontar de qual floresta provinha o carvalho da barrica
em que o vinho foi amadurecido. Informou a
Technology & Science. Segundo os pesquisadores, os
achados podem tornar-se valiosos para connoisseurs
e historiadores. O que não está dito (na opinião deste
articulista), é que os resultados podem também ser
usados na identificação de vinhos caros e raros,
falsificados. Fenômeno que atormenta as grandes
casas de leilão de vinho.
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ACONTECEU

Agenda

Doações

ABS RIO - SEDE FLAMENGO

A Adega Alentejana e o Espírito do Vinho doaram abridores para
uso nos Grupos de Degustação da ABS Rio. Nossos
agradecimentos à Madeleine (2529-8114 / 2249-6190) e Aníbal
(2286-8838).

VAI, QUE É SOPA!
29 de junho – 2ª feira
CURSO COMO RECEBER COM QUEIJOS E
VINHOS
02 e 09 de julho – 5ªs feiras

Vinícola Laurentia
André Luiz Martins, do site Espaço do Vinho (Espaço do Vinho –
3259-3780 / 8676-1764 / www.espacodovinho.com.br) apresentou
os vinhos da Vinícola Laurentia, tendo à frente seu proprietário
Profº Gilberto Schwartsmann. A Laurentia, é uma vinícola
boutique, localizada em Barra do Ribeiro, a cerca de 40 Km de
Porto Alegre. O Profº Gilberto é médico cancerologista e professor
titular da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul. Além da medicina, possui duas outras grandes
paixões: a música (é pianista) e a vitivinicultura, motivo de sua
apresentação na ABS Rio. Os vinhos apresentados: Espumante
Laurentia Brut 06, tinto Montepulciano Laurentia 05, tinto Laurentia
Tempranillo 08 e o tinto Laurentia Nebiollo 08.

Importadora SP Gourmet
A Importadora Porto Leblon apresentou a SP Gourmet, importadora
boutique estabelecida em São Paulo há três anos e que se dedica à
importação de vinhos argentinos, champagnes e morillas
(cogumelos secos) para Alta Gastronomia. É dirigida por Hugo
Belloc e Georges Plaskocinski, que fez a apresentação dos
seguintes vinhos: região de MENDOZA - Las Piedras Rosé 08,
Naiara Malbec 07 e Naiara Malbec Reserva 06. Da região de
Catamarca: Don Diego Cabernet Roble 07 e Don Diego Syrah
Reserva 06. Contatos através da Importadora Porto Leblon - 25499017 – Oscar (9664-9093) / Roberto di Tullio (9648-5988).

CURSO BÁSICO
06 ou 08 ou 09 de julho – 2ª ou 4ª ou 5ª feira
CURSO DEGUSTAÇÃO
06 ou 08 de julho – 2ª ou 4ª feira
CURSO DE VINHOS DO PORTO
07 e 14 de julho – 3ªs feiras
DEGUSTAÇÃO CASTAS EXÓTICAS
16 de julho – 5ª feira
CURSO DE HARMONIZAÇÃO
17 e 24 de julho, 07, 14 e 21 de agosto – 6as feiras
CURSO DE VINHOS ESPANHÓIS
21 e 28 de julho – 3ªs feiras
DEGUSTAÇÃO OS VINHOS SUÍÇOS ESTÃO
CHEGANDO
30 de julho – 5ª feira

ABS RIO - SEDE BARRA
CURSO BÁSICO
07 de julho – 3ª feira
CURSO DEGUSTAÇÃO
09 de julho - 5ª feira

ENOFORUM
Leonardo Assunção (8112-7747) é o representante da ENOFORUM, sociedade comercial, criada no final de 2004, por um grupo de
viticultores e adegas do Alentejo que, utilizando marcas próprias, exporta para todo o mundo. O Profº Celio Alzer apresentou os vinhos da
linha Alentex: Antão Vaz / Arinto 07, Castelão / Aragonez Rosé 07, Trincadeira / Aragonez 06, Premium Trincadeira / Aragonez 06, Reserva
Alicante Bouschet / Aragonez / Trincadeira 05.

Vinícola Surazo - Degustação na Barra
O enólogo e proprietário da Vinícola Surazo, Don Emilio de Solminihac apresentou vinhos ícones chilenos que falam com sotaque
bordalês: Surazo Chardonnay 06, Surazo Reserva 5 Big Reds 03, Surazo Reserva Privada Merlot 02, Surazo Gran Reserva Cabernet
Sauvignon 02, Merlot 02 e Surazo Late Harvest Smillon / Riesling 03. Ivan Barros (9958-8265) é o representante no Rio.

CURSOS E DEGUSTAÇÕES
Junho

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 - Como receber com queijos e vinhos, com Celio
Alzer; Dia 06 ou 08 ou 09 – Curso Básico; Dias 06 ou 08 – Curso
Degustação; Dias 07 e 14 – Curso Vinhos do Porto, com Geraldo Alão de
Queiroz; Dia 16 – Curso Básico Niterói; Dia 16 – Castas exóticas, com
Roberto Rodrigues; Dia 17 – Curso Harmonização; Dias 21 e 28 – Curso
Vinhos Espanhóis, com Fernando Miranda; Dia 30 – Os vinhos suíços estão
chegando, com Euclides Penedo Borges.
BARRA – Dia 07 – Curso Básico; Dia 09 – Curso Degustação.

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: Sergio 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
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