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INDIQUE SEUS AMIGOS,
ELES INDICAM
OS AMIGOS DELES
E TODO MUNDO
SE CONECTA PELO
AMOR AO VINHO.

SE SEU AMIGO
SE ASSOCIAR:
Você ganha uma
seleção grátis*

SEU AMIGO
GANHA
Um par de taças
de cristal**

*A sua seleção grátis ocorrerá no 3o mês seguinte à
data de adesão do amigo indicado. Ambos deverão
estar com as assinaturas ativas até a data entrega
da seleção gratuita e com o pagamento em dia.
**O par de taças do seu amigo será entregue junto
ao primeiro box de vinhos.

VEJA COMO É FÁCIL INDICAR
PELO SITE

PELO E-MAIL

Você acessa
sociedadedamesa.com.br/indique
ou seu amigo se cadastra em
sociedadedamesa.com.br/amigo
e coloca o seu nome completo no espaço
“quem me indicou foi...”

Mande nome completo, e-mail
ou telefone do seu amigo para
atendimento@sociedadedamesa.com.br
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Novo começo
E

stamos muito orgulhosos
de apresentar para você a
nova revista do clube. Mas, pri
meiro, quero explicar de onde
veio toda a transformação,
até chegarmos ao processo de
“vinificação da revista”. Desde
abril de 2018, a SOCIEDADE
DA MESA vem mudando.
Deixamos de ser apenas um
clube e inauguramos um
e-commerce de vinhos. Além
disso, passamos a pertencer a
um grupo espanhol, presente
em 13 países ao redor do pla
neta. Tanto lá quanto aqui,
a premissa é a mesma: desbra
var terras frutíferas e descobrir
rótulos primorosos. Só que
agora unimos forças e conse
guimos chegar mais longe.
Logo, a revista também
precisava ir além e falar
sobre a viniviticultura, trazer
curiosidades e introduzir
capítulos sobre economia

e tendências... Afinal, o vinho
é um produto vivo, que está
em constante evolução.
Essa foi só a primeira etapa:
em breve, a revista on-line
também será repaginada, se
guindo o caminho da impressa;
evoluímos ainda com a organi
zação de eventos, degustações
e minicursos; e, finalmente,
colocamos no forno um guia
prático do vinho, com dicas
sobre como escolher o melhor
rótulo para seu gosto.
Agora, proponho degustar a
revista com os olhos, enquanto
seu paladar degusta um de
nossos vinhos! Estou ansioso
para receber seus comentários.
Grande abraço,
Stéphane Kaloudof f
CEO
stephane@
sociedadedam esa.com . br
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|

C O L A B O R A D O R E S

CLAUS LEHMANN
O paulistano de Pindamonhangaba trabalha com fotografia
desde 1998. Depois de uma
passagem de seis anos pela
Europa, dividida entre Alemanha e Itália, estabeleceu-se em
São Paulo e, desde 2008, é freelancer para revistas e publicações de arte. Nesta edição, clicou os
retratos (especialidade dele!) dos editoriais e de
nosso sommelier , Lucas Cordeiro.

DANIEL SALLES

T

udo parece tão diferente. Cara nova, formato novo,
novas pessoas... Sim, tudo isso mudou. Mas o
propósito continua fiel: levar a você, nosso associado,
o que há de melhor no universo do vinho.
A fim de acompanhar os tesouros enológicos que
caçamos mundo afora, a revista da SOCIEDADE DA
MESA precisava seguir tanto preciosismo. Para isso,
fomos buscar peças que estão hiperconectadas ao que
acontece no mercado do designer, da fotografia e (por
que não?) do jornalismo – você pode conferir aqui ao
lado quem fez tudo isso acontecer.
Repensamos também como poderíamos passar todas
as informações de forma descontraída, mas séria. Para
começar, a seção Degusta reúne todas as novidades, lançamentos, curiosidades e notícias relacionadas a nossa
bebida favorita. Em seguida, uma série de reportagens
que destrincham tendências, mercado, turismo e gastronomia – sempre harmonizadas “vinhologicamente”, é
claro! Também pensamos em uma agenda com eventos,
festas e feiras que vão acontecer neste mês. E, por fim,
todos os detalhes sobre suas seleções.
Assim que puder, escreva-me com suas sugestões,
dúvidas e críticas. Vou adorar conhecê-lo melhor.
Um beijo,
M a r jo r i e Zo p pe i
D i retora d e Re d aç ão
m a r j or i e@
soc i ed a d ed a mes a.co m.b r

RAFAEL PERA
Formado em criação publicitária, acumulou passagens pelas
maiores editoras do país, desenvolvendo projetos gráficos
e branded content como diretor de arte para marcas como
Latam, SPFW, Época Negócios, VIP, Asics, Calvin
Klein e Levi’s. Hoje, é sócio do R/P Studio e assina
a direção de arte da revista, trazendo modernidade e elegância para a SOCIEDADE DA MESA.

TÂNIA NOGUEIRA
Com mestrado em jornalismo
investigativo pela University of
Illinois at Urbana-Champaign
e sommelière pela Associação
Brasileira dos Sommeliers de
São Paulo (ABS-SP), escreve
sobre vinho para a revista Exame . Foi editora no
jornal Folha de S.Paulo e em diversas revistas.
Aqui, assina a reportagem sobre a descoberta de
novos vinhos do Velho Mundo (p. 36).

© CLAUS LEHMANN/ACERVO PESSOAL/DIVULGAÇÃO

Velhos amigos

Jornalista de São Paulo, é colaborador da revista Exame e
do jornal Valor Econômico . Já
integrou redações da Editora
Abril e da Globo Condé Nast
e escreveu para Folha de
S.Paulo , Superinteressante , VIP etc. São dele as
matérias sobre o enoturismo na Nova Zelândia
(p. 20) e o impacto do acordo entre União Europeia e Mercosul no mercado de vinhos (p. 28).
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| ACESSÓRIO |

ACELERADO

© DIVULGAÇÃO

Rolls-Royce
tem cooler para
champanhe
p. 12
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| NOTÍCIAS |

Cerveja de chardonnay
CERVEJARIA PAULISTANA LANÇA EDIÇÃO LIMITADA
DA BEBIDA QUE É UM BLEND DE TRADIÇÃO E INOVAÇÃO
/ POR MARJORIE ZOPPEI

UM
DATE NO
WINE BAR

A

Cervejaria Leopoldina, marca que
é produtora de cervejas artesanais
do grupo Famiglia Valduga, incluiu
recentemente em sua carta a nova cerveja
Vitis Ale, uma receita colaborativa que fundiu
os processos de elaboração do rótulo ZOZ #3
Golden, da cervejaria Brasserie 35, e do
vinho Casa Valduga Leopoldina Chardonnay
DO – duas bebidas que são reconhecidas e
premiadas mundialmente.
Criando um estilo cervejeiro próprio, a gelada tem como base uma Belgian-Style Pale
Strong Ale, com uma textura aveludada dos

maltes. Da uva chardonnay, recebeu o aroma frutado, um delicado toque amadeirado
e nuances cítricas e herbais. O lançamento
em edição limitada conta com apenas
700 unidades disponíveis para venda.
A fim de conseguir a harmonia nesse
inusitado blend, foi adotada a fórmula de
tripla fermentação, além de quatro meses de
maturação em barris de carvalho. O sabor
intenso, o baixo amargor e a acidez, características dos melhores vinhos e espumantes,
fazem dessa bebida uma experiência inusitada para enólogos e amantes cervejeiros.

O aplicativo de
relacionamento
Bumble quer
dar aos usuários
um espaço para
encontros reais:
uma cafeteria
durante o dia e,
à noite, um wine
bar com vinhos
e petiscos
“ date friendly ”
(ideais para um
encontro), como
saladas e sanduíches. “Nada
de espaguete”,
disse Ellis
Roche, chefe
de equipe da
Bumble à rede
Bloomberg.
A inauguração
está prevista
para o próximo
mês, no badalado bairro do
Soho, em Nova
York. | MZ |
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É NA LATA!
NOVO CONCEITO DE VINHO CHEGA E CONQUISTA
ESPAÇO NO BRASIL
/ POR CAROLINA ALMEIDA

O consumo (e o público) do
vinho mudou nos últimos anos.
A pompa foi saindo de cena e a
bebida vem sendo democratizada. Prova disso é o crescimento
de um nicho capaz de deixar
qualquer enófilo conservador de
cabelo em pé: o vinho em lata.
Febre nos EUA, foi introduzido
pela Francis Ford Coppola
Winery em 2004, que lançou o
espumante em lata Sofia Blanc
de Blancs. Focada no público jovem, é uma proposta que agrada
a todos os gostos e bolsos.
Por aqui, a estreia foi feita
pela Vivant Wines, com vinhos
finos e secos naturais (sem
adição de CO2) em três versões:
tinto, com cabernet sauvignon
e merlot; branco, com chardonnay; e rosé, com syrah e pinot
noir. Os blends foram selecionados pelo sommelier da equipe,
Felippe Siqueira (com patente
da Le Cordon Bleu de Paris),

em parceria com a Vinícola
Quinta Don Bonifácio, em Caxias
do Sul (RS), para que a bebida se
adaptasse ao recipiente.
De acordo com os sócios brasileiros, a ideia não é substituir as
garrafas de vidro, mas introduzir
o vinho em contextos informais,
dispensando taças e saca-rolhas.
Onde? Em festas, na praia, na
piscina… A ordem é simplificar.

ESCRITÓRIO DE DESIGN
ITALIANO VAI INSTALAR UM
VINHEDO NO TOPO DE UM
PRÉDIO EM MILÃO

ROBERT PARKER E A PREVIDÊNCIA
CRÍTICO DE VINHOS RECONHECIDO MUNDIALMENTE
ANUNCIA APOSENTADORIA

P
© DIVULGAÇÃO

Telhado
de vinho

ouco mais de 40 anos após fundar a The Wine Advocate – uma
das mais prestigiadas publicações internacionais sobre vinho
– e criar o sistema da avaliação de 100 pontos, o crítico Robert
Parker anunciou que vai pendurar as chuteiras. Ou melhor, as taças.
Ele já vinha desacelerando as atividades e, em 2015, comunicou que
se afastaria das degustações en primeur dos Bordeaux, as resenhas
mais importantes da Wine Advocate. Três anos antes, deixou o cargo
de editor-chefe da publicação, dando lugar a Lisa Perrotti-Brown.
Eis o fim de uma era? | CA |

Tentando revitalizar uma área
industrial abandonada em Milão
(Itália), o C40 Cities Climate Leadership Group organizou o concurso
“Reinventing Cities” para empresas
locais inscreverem seus projetos. A
criação do CRA-Carlo Ratti Associati
foi vencedora: a ideia é implantar
um vinhedo urbano de 200 metros
de comprimento, cobrindo todo o
topo do prédio de escritórios – que
também contará com um restaurante
e um centro de pesquisa.
A poucos metros do museu de arte
contemporânea Fondazione Prada,
na Via Serio (zona sul da cidade)
o complexo vai se chamar Vitae –
palavra que significa “vida” em latim
e “vinha” em italiano. Ainda não
se sabem as variedades nem qual
será o destino das uvas colhidas no
terraço. A proposta da competição
é impulsionar a regeneração urbana
com carbono neutro, um comprometimento com a mudança climática do
mundo. Mas fica aqui a torcida para
que algum rótulo seja desenvolvido
a partir do plantio. | MZ |
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| ACESSÓRIOS |

Transporte de luxo
ROLLS-ROYCE LANÇA UM BAÚ DE CHAMPANHE NO PORTFÓLIO DE ACESSÓRIOS,
P R O D U Z I D O C O M O S M E S M O S M A T E R I A I S D O S C A R R O S D A M A R C A B R I TÂ N I C A
/ MARJORIE ZOPPEI

A

lumínio usinado, fibra de carbono, madeira de carvalho e couro: um conjunto
de matérias-primas que vão fazer suas garrafas
de champanhe se sentirem ainda mais exclusivas. Ao toque de um botão, a tampa do cooler
vira uma bandeja para apoiar as quatro taças
de cristal sopradas manualmente e inspiradas
no motor V12 – com base de alumínio polido
e com a inscrição “RR” gravada nelas. Nas
laterais, duas caixas térmicas comportam até

30 gramas de caviar. Para servir, acompanham
duas colheres feitas de madrepérola e alumínio
anodizadas – que ficam presas magneticamente. Além disso, tem três tigelas de porcelana
para petiscos diversos. A linha de acessórios
da Rolls-Royce ainda conta com umidificador
de charutos, tapete de lã de carneiro, cesta de
piquenique e guarda-sol. Disponível para compra nas concessionárias da montadora.
ROLLS-ROYCEMOTORCARS.COM

ALTA COTAÇÃO
Avaliado em 37 mil
libras esterlinas, o
baú tem o mesmo
preço de um
Mercedes-Benz
A250 (0 km)
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FE RRAME NTA FINA
VICTORINOX LANÇA CANIVETE
DE EDIÇÃO LIMITADA PARA
AMANTES DE VINHO

O Wine Master Damast Limited
Edition 2019 vem com talas de
carvalho que reproduzem a madeira
de barris, saca-rolha extralongo e
alavanca em duas etapas. Foram
distribuídas apenas 6 mil peças em
todo o mundo e, aqui no Brasil,
cada uma custa R$ 2.999.
VICTORINOXSTORE.COM.BR

JOIA DO
VINHO
BACCARAT
LANÇA
CONJUNTO
COM SEIS
TAÇAS
ICÔNICAS

A seleção com peças de assinatura da House
Baccarat é ideal para o serviço de vinhos finos e
para partilhar com amigos – tem um copo para
cada personalidade. Fundada em 1764, com
autorização do rei Luís XV, da França, a marca
valoriza até hoje o trabalho artesanal e artístico.
Não à toa, é uma das mais conceituadas fábricas
de cristal do mundo. O estojo custa R$ 12.990.
BACCARAT.COMMERCESUITE.COM.BR

Degustar
sem desarrolhar
L A N Ç A D A E M 2 0 1 3 , A C O R A V I N E S TÁ

© DIVULGAÇÃO

PRESTES A COMPLETAR UM ANO NO BRASIL

A empresa americana trouxe para cá o sistema que
revolucionou a maneira de consumir vinho: é possível
desfrutar alguns goles da bebida quando quiser, sem
nunca ter de retirar a rolha. Isso acontece porque, enquanto o líquido sai por uma fina agulha, o gás argônio
é injetado na garrafa. Como a rolha é maleável, ela se
fecha logo que a agulha é retirada e mantém a bebida
protegida da oxidação. Isso permite ainda que o vinho
continue evoluindo – o tempo de guarda depende de
cada rótulo, mas degustações comprovaram que esse
sistema mantém sua qualidade por até três meses.
CORAVINBRASIL.COM.BR
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| NOSSO ESTOQUE |

C H A N A RM UYO
R E S E RV A 2 014
ESTA EDIÇÃO LIMITADA É NOVO
DESTAQUE EM NOSSO SITE

É um argentino. É um cabernet
sauvignon. E é diferente de tudo o
que você já experimentou um dia. A
começar pela região produtora, o Vale
de Chañarmuyo, em La Rioja, que é
praticamente desconhecida pela maioria dos brasileiros.
Para a produção deste rótulo, as uvas
são colhidas à mão e resfriadas imediatamente, o que ajuda a dar mais aroma
e cor à bebida. A fermentação é tradicional, seguida de um amadurecimento em carvalho francês, proporcionando suavidade e complexidade ao vinho.
A harmonização é no melhor estilo
argentino: acompanhando um belo
corte de carne, como um bife de ancho
ao molho chimichurri e legumes. Ou
com uma boa seleção de queijos duros
e pães, para que o vinho seja
o protagonista. Surpreenda-se.

FICHA TÉCNICA
–
País
Argentina
Região
La Rioja –
Vale de Chañarmuyo
Uva
100% cabernet sauvignon
Maturação
24 meses em barris
de carvalho francês
Álcool
15%
Produtor
Chañarmuyo
–
Valor para associado
R$ 273

ACESSO RÁPIDO
Faça suas compras por telefone* (0800-7740303), pelo
WhatsApp* (11 93059-0602) ou pelo nosso site. Acesse
sociedadedamesa.com.br/loja ou use o QR Code ao lado
para conferir todos os rótulos e as promoções disponíveis.
* Pedidos sujeitos à disponibilidade no estoque.
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| DICA DO SOMMELIER |

Vinhos tânicos
SUGESTÕES EM QUE OS TANINOS SÃO BEM PERCEPTÍVEIS
/ POR LUCAS CORDEIRO

10

10

15

SILVER MYN 2016

ENATE EDICION ESPECIAL 2013

É um blend com cinco varietais da
região de Gironda, na França: merlot, cabernet sauvignon, cabernet
franc, petit verdot e malbec. Tem
um correto equilíbrio de acidez,
açúcar e maturação. Vinhos como
este, cheios de fruta e intensos,
surpreendem pela profundidade
e pela estrutura, além de ter um
custo-benefício difícil de superar.

Produzido com as melhores uvas
cabernet sauvignon da vinícola
espanhola, é um vinho com muita
fruta fresca e especiarias. O terroir
tem a influência das massas que
vêm do Oceano Atlântico e do
Mar Mediterrâneo. Resultado:
uma bebida redonda e untuosa,
confirmando o potencial de cultivo
dessa variedade em Somontano.

THE WISHBONE SHIRAZ
GARNACHA 2016

%

%

© DIVULGAÇÃO

O F F
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Não é fácil encontrar um shiraz
australiano tão elegante, mas este
rótulo foi uma grande surpresa.
Feito com 75% dessa uva e 25%
de garnacha, cada varietal foi
fermentado separadamente em
aço inox e, em seguida, em barris
de carvalho. Só após é que foi feita
a assemblage, ou seja, a mistura.

| GLOSSÁRIO |

TANINOS | São o sistema de proteção das plantas, chamados de compostos fenólicos. Na uva,
estão presentes na casca, nas sementes e até nos engaços (cabinhos). Quando o vinho entra em
contato com o paladar, logo os taninos se ligam às proteínas da saliva, causando a sensação de
ressecamento na boca. É claro que a substância tem papel fundamental na textura da bebida em
uma degustação, mas ela também age como conservante, dando longevidade ao líquido na garrafa.
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| SACA-ROLHA |

Vinoteca Paulistana
REABERTO COM NOVO CONCEITO NO BAIRRO DE PERDIZES,
EM SÃO PAULO, O WINE BAR É O NOVO PARTICIPANTE DE NOSSO
PROGRAMA DE ROLHA-FREE – EXCLUSIVO PARA ASSOCIADOS

Com o Programa
Restaurante SacaRolha, os associados
da Sociedade da Mesa
podem levar seus
vinhos* preferidos aos
restaurantes parceiros
e não pagam pela
taxa de rolha – basta
se identificar com a
carteirinha virtual.
São mais de 100
estabelecimentos
conveniados em todo
o Brasil. Veja a lista
completa em nosso site.

S
› Rua Ministro
Ferreira Alves, 54.
São Paulo | SP
› (11) 2305-3471
› vinoteca
paulistana.com.br
› De ter. a sáb.,
das 12h às 15h e
das 19h às 23h30.
Domingos,
das 12h às 17h

ob o comando dos empresários Sandra Portes Leão e
Amadeu Muinos, o empreendimento une boa música, ambiente aconchegante e cardápio com influências mediterrâneas
criado pelo chef Alexandre Vorpagel (ex-Adega Santiago). Para
começar, vá com uma porção de alheiras, o embutido português recheado de pão, alho, especiarias, carne de aves e porco
(R$ 34), ou de croquete de chouriço (R$ 38, seis unidades).
Na seção de principais, o caldoso arroz de pato – feito de
chouriço, favas, pato desfiado e batata-palha – dá até para
compartilhar, dependendo da fome (R$ 64). Já o polvo a
lagareiro vem com um generoso tentáculo do molusco e
batatas ao murro (R$ 96).
Para finalizar, não dispense a coppetta de frutas vermelhas, com creme pâtisserie com coulis e praliné de castanhas
(R$ 24). E, se sua garrafa de vinho chegar ao fim antes da
refeição, o espaço serve boas opções em taça (a partir de
R$ 18) e rótulos das melhores vinícolas do mundo a
preço de importadora.

* Limite de duas garrafas por grupo.

CONHEÇA O PROGRAMA
SACA-ROLHA

AINDA NÃO ACESSOU A
CARTEIRINHA VIRTUAL?
SIGA O PASSO A PASSO
1. No smartphone, acesse
sociedadedamesa.com.br
2. Clique em login
3. Digite seu CPF e sua
senha do associado
4. Clique no menu
à esquerda do botão
CADASTRO, onde há
três risquinhos
5. No menu, clique
em VANTAGENS
6. Clique em
CARTEIRINHA. Pronto!
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SATÚ RESTAURANTE
ESTABELECIMENTO REÚNE CHEF ESTRELADO E DIVERSOS COMPONENTES
NACIONAIS PARA REPRESENTAR A CULINÁRIA BRASILEIRA DE FORMA ORIGINAL

U

› Rua Ferreira de

© DIVULGAÇÃO

Araújo, 450.
São Paulo | SP
› (11) 3032-1029
› saturestaurante.
com.br
› De ter. a sex.,
das 12h às 15h e
das 19h à 0h.
Sábados,
das 12h às 17h e
das 19h à 0h.
Domingos,
das 12h às 17h

m Brasil surpreendente. Essa
é a proposta desta casa de Pinheiros, em São Paulo, que nasceu da
parceria entre os sócios do Nou e o
chef Flávio Miyamura, que elaborou
um cardápio com referências asiáticas, toques espanhóis contemporâneos e alta gastronomia. “O Satú é
um restaurante de cozinha brasileira
sem regionalismos. Queremos usar
não só ingredientes, mas os costumes
brasileiros”, diz o chef.
Entre as entradas, destacam-se
o camarão crocante com salada de
arroz negro e manga (a partir de
R$ 36) e a linguiça Bragança real
com cebola roxa na brasa (R$ 26).
Dos pratos principais, a estreia é do
fettuccine negro com frutos do mar
(R$ 69), mas o clássico continua
sendo a costela bovina com molho de
café, mandioca e pimenta biquinho.
Finalize com cocada cremosa de forno com calda de maracujá (R$ 23).
Para complementar, tem bebidas
“marginais” – termo usado para se
referir aos destilados nacionais pouco
explorados, como a tiquira (de mandioca fermentada), que aparece no
caru, coquetel que ainda leva shrub
de gengibre, tônica e alecrim.

PARA HARMONIZAR | MONTETORO 5 ROBLE 2016
Nossa indicação casa muito bem com a costela bovina com molho de café, mandioca e pimenta biquinho
– a receita clássica do Satú Restaurante. “O vinho tem estrutura e acidez para a carne, que é untuosa. E as
notas do estágio de maturação em carvalho combinam
com o molho de café”, diz nosso sommelier Lucas Cordeiro. Sirva a bebida a 15 o C, ou seja, ligeiramente fresca,
para que possa ser explorada toda a sua potencialidade.
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| É BOM SABER |

O que a garrafa diz sobre o vinho
O MODELO PODE SER APENAS A MARCA REGISTRADA DE UMA REGIÃO PRODUTORA,
COMO PORTO E CHAMPAGNE. OUTRAS VEZES, AQUELE FORMATO É O IDEAL
PARA ARMAZENAR E SERVIR CADA ESTILO DA BEBIDA. VEJA MAIS
/ POR LUCAS CORDEIRO

|1|

A

|2|

garrafa de vidro começou sua
história no universo de vinhos
no fim do século 17, mas foi quase
100 anos depois que ela tomou a
forma (ou várias formas) que conhecemos hoje. Dividida em gargalo,
pescoço, ombro, bojo e base, cada
uma dessas partes é modelada de
acordo com o tipo de vinho.
A base é obviamente o apoio da
garrafa e tem uma concavidade
que, ao contrário do que muitos
pensam, não tem relação com a
qualidade da bebida. É apenas
um reforço para o fundo. O bojo
é o corpo da garrafa, o local onde
a pegamos para servir a bebida.

|3|

|4|

O ombro é importante tanto para
o serviço quanto para a decantação
do vinho: ele serve como barreira
contra quaisquer sedimentos que
se formam na bebida. Quanto mais
largo o ombro, mais a borra esbarra
contra o vidro e menos partículas
saem da garrafa.
O pescoço, estreito e alongado,
facilita o serviço e escoa a bebida
para a taça de forma fluida e rápida.
E, finalmente, o gargalo tem um anel
protuberante (coroa) de reforço para
suportar a fixação do vedante (rolha,
tampa de rosca etc.). No caso dos
espumantes, ajuda a firmar a gaiola
(rede metálica) que segura a rolha.

|5|

|6|

1. Bordalesa Tintos, rosés e
brancos de diversas origens
feitos com cabernet sauvignon,
malbec, shiraz, sauvignon
blanc, pinot grigio
2. Borgonhesa Tintos, rosés
e brancos de diversas
origens feitos com pinot noir,
syrah, chardonnay
3. Renana | Alsaciana | Flûte
Brancos de riesling, alvarinho,
gewürztraminer, pinot blanc
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| SACA SÓ |

O VINHO DE HOJ E
B A T E U A VO N T A D E D E A B R I R U M A G A R R A F A , M A S E S TÁ
NA DÚVIDA DE QUAL ESCOLHER? NÓS DAMOS O CAMINHO
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Você está
comendo?
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Não sabe?
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4. Porto Vinhos do Porto
5. Espumante Champanhe, cava,
prosecco e outros espumantes
6. Bocksbeutel Típica da
Francônia, na Alemanha,
usada para tintos de
schwarzriesling e blaufränkisch
e brancos de sylvaner
7. Provençal Típica de vinhos
rosés de Provence, na França
8. Ânfora Geralmente para vinhos
da uva verdicchio, na Itália
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|8|
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|7|

FR
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/ POR LUCAS CORDEIRO

PINOT NOIR
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| T U R I S M O

|

UM PASSEIO PELO PAÍS QUE É UM DOS GRANDES PRODUTORES DE SAUVIGNON
BLANC, COM MAIS DE 700 VINÍCOLAS, E DONO DE PAISAGENS DE TIRAR O FÔLEGO

ENTRE OS
VINHEDOS
DA N OVA
ZELÂNDIA
POR DANIEL SALLES
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S

efetivamente a tomar corpo a partir
de 1973, na região de Marlborough –
as espécies iniciais remontam a 1830.
A seguir, conheça as vinícolas da
Nova Zelândia que não podem ficar
de fora do roteiro turístico. Todas
ficam próximas de atrativos como
estações de esqui, campos de golfe
e plataformas de bungee jump –
para a alegria daquela companhia
que jamais leria esta reportagem.

| 1 | EM MARLBOROUGH
› Cloudy Bay

Fundada em 1985, foi uma das cinco
primeiras a apostar em Marlborough,
que concentra 76% da produção
do país. Arrematada em 2003 pelo
conglomerado de luxo LVMH, dono
de marcas como Moët & Chandon,
Krug, Veuve Clicquot, Dom Pérignon,
Château Cheval Blanc e Belvedere,
entre muitas outras, a vinícola é uma

© DIVULGAÇÃO

e você procura um
destino para uma viagem
focada em vinhos, mas
vai acompanhado de
alguém que não dá a mínima para a
bebida, considere seriamente a Nova
Zelândia. Em meio a encostas que
remetem a filmes como O Senhor
dos Anéis (não por acaso rodado no
país), praias cinematográficas e desérticas, exuberantes vulcões inativos
e montanhas cobertas de neve o ano
todo, espalham-se atualmente mais
de 700 vinícolas.
Em conjunto, elas colheram 413
toneladas de uvas no ano passado.
Desse total, 73% correspondem à
casta sauvignon blanc, o responsável
número 1 por incluir o país no mapa
dos vinhos reputados. O pinot noir
neozelandês, que tem ganho atenção
cada vez maior no circuito global,
representa 6,5% da produção.
A exportação é um ingrediente
indispensável para a maioria dos
produtores. Com 4,7 milhões de
habitantes no país, quase 2 milhões
a menos que o Rio de Janeiro, o
mercado interno jamais poderia dar
vazão a tanto vinho. Desde 2014,
90% das vinícolas neozelandesas
comercializam boa parte dos rótulos
a quilômetros e quilômetros de distância. No Brasil, por exemplo.
O terroir, favorecido pela brisa do
mar e pelos dias bem ensolarados
(que propiciam grandes variações
de temperatura), além dos outonos
secos, é a principal explicação para o
sucesso dos brancos e tintos mundo
afora. Chama atenção o fato de que
o plantio de uvas no país começou
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|1|
MARLBOROUGH, NZ

|3|
HAWKE'S
BAY, NZ

| 2 | OTAGO, NZ

| 2 | EM OTAGO

›

ENTRE GOLES
Já conhecida
pelas paisagens
naturais, a Nova
Zelândia também
é referência
de boa mesa
e ótimos vinhos

das conhecidas fora da Oceania.
Sediada num casarão envidraçado em
meio a um gramado com balanços de
vime, exporta hoje para 30 países.
CLO UDY B AY.CO. N Z

›

Yealands

Inaugurada por Peter Yealands no
dia 8 do mês 8 de 2008, nasceu com
a pretensão de ser uma das vinícolas
mais sustentáveis do mundo. A sede

Rippon

Ocupa o 8o lugar na última edição
do ranking The World’s Best Vineyards, logo à frente da renomada
bodega espanhola Marqués de
Riscal, que tem um hotel projetado
pelo arquiteto Frank Gehry. Está
localizada na região de Central
Otago, que concentra apenas 3%
da produção de vinhos da Nova
Zelândia. À beira do Lago Wanaka,
de onde se avistam espetaculares
rochedos sempre cobertos de neve,
aposta em vinhos biodinâmicos e,
principalmente, nas uvas pinot noir,
riesling e gewürztraminer.
R I PPON.CO.NZ

| 3 | EM HAWKE'S BAY
› Craggy Range

parece uma base alienígena, com estrutura arqueada. Ela tem isolamento
térmico e um dos maiores conjuntos
de painéis solares do país – as turbinas eólicas e a queima da poda das
videiras também são fontes de energia. Desde a inauguração, a vinícola
acumulou 29 troféus e mais de 1.600
prêmios, principalmente graças à uva
pinot noir e à sauvignon blanc.

A segunda região que mais produz
vinhos no país é a de Hawke’s Bay,
com 9,3% dos vinhedos. É onde fica
a sede da vinícola criada por Terry
e Mary Peabody. Eleita a melhor
do Novo Mundo em 2014 pela
prestigiosa revista Wine Enthusiast,
aparece na última edição do ranking
The World’s Best Vineyards, em
11° lugar. Com 250 acres plantados,
o empreendimento se concentra nos
tintos de Bordeaux e nas uvas syrah
e chardonnay. Destaca-se ainda pelo
luxuoso hotel anexo e pelo restaurante, sob o comando do premiado
chef Casey McDonald.

Y E A L A N DS .CO.NZ

CRAG GYRANG E.COM
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NO EXTREMO OESTE DA ANDALUZIA, A VIDA E A GASTRONOMIA DE
CIDADEZINHAS DISTANTES DA ROTA TURÍSTICA DA ESPANHA GIRAM EM TORNO
D E U M A I G U A R I A V E N E R A D A M U N D O A F O R A : O J A M Ó N I B É R I C O D E B E L LOT A

PAIX ÃO
RUBRONEGRA
POR MARIA DE MORAES
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É comum ouvir
dizer que o atum
de almadraba,
o atum vermelho,
é o jamón de
b e l l o t a d o m a r.

SABOR DE ORIGEM

Também conhecido como pata negra
por causa da cor do casco, o jamón
é produzido em várias regiões do
sudoeste espanhol, nas proximidades
da fronteira com Portugal. Uma das
mais conhecidas orbita em torno da
cidadezinha de Jabugo, nome que, de
tanto ser confundido com o próprio
produto, acaba de rebatizar a antiga
Denominação de Origem Protegida
Jamón de Huelva.

Ali fica uma das mais célebres
bodegas da Espanha, a Cinco Jotas
(cincojotas.es), fundada em 1879,
hoje parte do Grupo Osborne. Em
um edifício grandioso, tem um pequeno museu que ajuda a entender
o processo de fabricação. A saga, que
exige cuidado e paciência, começa
com o abate do animal por volta dos
dois anos de idade, seguido do corte
e da salga, que acontecem em um
ambiente de temperatura controlada

por cerca de cinco dias. A partir daí,
as peças seguem para o secadero,
onde recebem a influência da umidade, do vento e da temperatura da
região da Sierra de Aracena y Picos
de Aroche. A 660 metros de altitude,
o parque nacional protegido como
reserva da biosfera pela Unesco tem
um microclima influenciado pelas
brisas do Atlântico e um dos maiores
índices pluviométricos da Espanha,
o que explica a paisagem verdejante.

© DIVULGAÇÃO

A comparação faz sentido, e não
apenas pelo preço que podem atingir
no mercado – há alguns meses, uma
pata foi vendida por € 4.100 em uma
feira em Nuremberg, na Alemanha.
Assim como o pescado selvagem,
o porco da raça ibérica, cujas pernas traseiras originam o produto
gastronômico mais emblemático da
Espanha, é criado em liberdade.
Para que um presunto seja vendido
como jamón de bellota 100% ibérico
(identificado com uma etiqueta
preta), cada animal de raça pura deve
dispor de uma área de 1 a 2 hectares
de hábitat, farto em azinheiros e
sobreiros, árvores que produzem
a belota. Com o aspecto de uma
avelã, o fruto é a base da alimentação
do porco na época de engorda (a
montanera), entre o fim do outono e
meados do inverno europeu. Livres,
os bichinhos caminham vários
quilômetros pelo bosque em busca
de comida, contribuindo para que a
gordura se misture à carne de forma
majestosa, o que se reflete em fatias
marmorizadas e cheias de brilho.
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QUALIDADE MAG ISTRAL

IGUARIA
FINA
Um dia
comum na
bodega
Cinco Jotas,
na Espanha,
uma da mais
célebres

A etapa final é a cura, que tem
duração mínima de quatro anos.
Na Cinco Jotas, a bodega chega
a ter o ar solene de uma catedral,
com as patas que pendem do
teto entre bonitos arcos com iluminação cênica.
O passeio guiado de 75 minutos
pelas instalações custa € 15, com
harmonização de presunto e vinho.
Por € 60, o tour ainda inclui uma
volta pela dehesa.

Bodegas como a Eíriz (jamoneseiriz.
com), na mão da mesma família
há quatro gerações, também valem
a visita. Ali, o passeio começa pela
dehesa, espaço onde vivem os porcos,
que recebem os “convidados” com o
mesmo entusiasmo de um labrador
filhote – prepare-se para ser cheirado, lambido e enlameado pelos anfitriões. Em clima intimista, a visita
permite o contato com o produtor
e inclui uma degustação na antiga
cozinha da propriedade, recheada de
fotos e objetos pessoais da família.
A 20 quilômetros de Jabugo,
Linares de la Sierra é uma das
cidadezinhas mais graciosas da
região, com ruas e praças forradas de
pedras e fontes. Ali fica o restaurante
Arrieros (arrieros.net). E lá fica claro
que nem só das patas se faz o mito
do porco ibérico. De tão saborosa, a
carne do lombo pode ser consumida
crua, como carpaccio. E partes
suculentas e marmorizadas como
a pluma (peça triangular situada na
parte posterior do lombo) e o secreto
(uma parte da axila do animal) são
capazes de arrancar lágrimas quando
preparadas à brasa.
Mais 8 quilômetros levam a
Aracena, coroada por um castelo
cujas origens remetem ao século 10
e ao domínio árabe da Andaluzia.
A cidadezinha mais bonita da serra
esconde uma das atrações naturais
mais subestimadas da Espanha:
descoberta no século 19, a Gruta de
las Maravillas é repleta de estalactites, estalagmites e muitas outras
formações insólitas varadas por lagos
cristalinos. A caminhada pelas galerias, que se sobrepõem em três níveis
diferentes, será a única oportunidade
de passar uma hora seguida sem ser
tentado pelos bares e restaurantes
locais que servem a fina flor da produção local em porções que exigem
o apetite de um porco em plena
montanera – na época da engorda, o
animal chega a ganhar 80 quilos de
peso em três meses.

BANQUE O
ENTENDIDO
O que você
precisa saber
sobre o jamón
› Para ser de
raça ibérica
pura, a pata
deve ter a
canela fina
–
› A carne tem
três tons,
do vermelho
intenso, nas
zonas mais
curadas, ao
rosa, nas mais
frescas
–
› É bom sinal
se a gordura,
de cor branca,
tiver pequenos
cristais
(significa
pouco sal)
–
› A ponta da
pata é fibrosa.
Já a “massa”
é suave e
suculenta
–
› A gordura se
dissolve com o
calor da boca.
Então, espere
um pouco para
mastigar
–
› Nunca pegue
o jamón com
o garfo.
A etiqueta
manda devorar
com as mãos
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A L É M D E P R E Ç O S M A I S P A L A TÁV E I S , O Q U E O T R A T A D O
COMERCIAL ENTRE O MERCOSUL E A UNIÃO EUROPEIA
PODE IMPOR AO MERCADO DE VINHOS BRASILEIRO

BLEND COM
O VELHO
MUNDO
POR DANIEL SALLES
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EUROPEUS MAIS EM CONTA

O impacto mais tangível para os
consumidores brasileiros é a queda
nos preços dos rótulos europeus. “O
consumidor vai conseguir perceber
o menor valor na gôndola, criando
uma tendência de maior compe-

titividade no mercado de vinhos.
Com isso, esperamos também um
aumento do consumo da bebida, que
ainda sofre com alguns estigmas de
classe social”, diz Ricardo Dias, diretor financeiro (CFO) da Sociedade da
Mesa. Apesar de ainda ser cedo para

© R/P STUDIO

C

omo diversos vinhos do
Porto, o novo tratado comercial entre o Mercosul
e a União Europeia (UE)
demorou 20 anos para amadurecer.
Firmado em Bruxelas em junho, poderá formar uma das maiores áreas
de livre-comércio do mundo – a entrada em vigor, prevista para daqui a
dois anos, depende agora do aval do
Legislativo de cada país envolvido.
Em resumo, o acordo elimina os
tributos de produtos estratégicos
para o Brasil, como suco de laranja,
frutas e café solúvel, o que poderá
injetar US$ 87,5 bilhões em nosso
PIB em 15 anos, pelas contas do
Ministério da Economia.
Responsáveis por 7% dos
US$ 2,2 bilhões importados da
Europa no ano passado, os vinhos
não ficaram de fora. A proposta é
eliminar as tarifas para rótulos de até
5 litros em oito anos. A regra para os
espumantes é diferente: os impostos
para os que custam acima de US$ 8
por litro serão zerados de imediato e
o livre-comércio só começará em 12
anos. Para vinhos a granel, mostos
e suco de uva, fica tudo como está.
A seguir, saiba como isso afetará o
mercado de vinhos brasileiros.
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apontar o tamanho dos descontos, já
que a queda dos impostos deverá ser
gradual, espera-se uma diminuição
de até 30%, proporcional ao imposto
que os importadores precisam
desembolsar atualmente. “Para
os vinhos do Velho Mundo, ainda
vistos como caros pelos brasileiros,
o tratado é extremamente positivo”,
diz Adilson Carvalhal Júnior, um
dos diretores da importadora Casa
Flora, na qual metade do portfólio
é composta de rótulos europeus.
GÁS NOVO PARA
OS NACIO NAIS

A insatisfação dos produtores brasileiros era esperada. Não bastasse
muita gente ainda torcer o nariz
para nossos produtos, eles terão de
competir com rótulos estrangeiros
mais em conta. Para apaziguar os
ânimos, o Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento anunciou
que o governo criará um fundo para
ajudar o vinho nacional a se modernizar e se tornar mais competitivo
em relação ao europeu. A expectativa é amealhar R$ 150 milhões com
recursos oriundos do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) que
incide no setor. As verbas destinadas
poderão ser gastas com renovação
de lavouras, financiamento, equalização de taxas de juros e melhoria
da logística. “É a grande chance para
os produtores do Brasil, que não
pagam aqueles 27% de importação,
descobrirem por que não são competitivos”, diz Carvalhal Júnior.
HERMANOS EM ALERTA

PARA TER MAIS
COMPETITIVIDADE
O Ministério da
Agricultura anunciou
um fundo para ajudar
produtores locais
a se modernizarem

Para o Chile, a situação é de preocupação, pois é dos hermanos que mais
compramos vinhos. O segundo lugar
no ranking é ocupado por Portugal e
o terceiro está com a Argentina, que
também precisará se mexer para fortalecer os laços com os consumidores
brasileiros. “Para países como o Brasil
e a Argentina, um acordo como
esse é fundamental, pois aponta um
caminho a seguir no longo prazo.
Hoje, adotamos um trajeto a cada
hora”, diz Alberto Arizu, presidente
da associação Wines of Argentina e
presidente da vinícola Luigi Bosca.

NÚMEROS DO MERCADO
Como nossa economia
pode reagir ao acordo
de impostos com a UE
O acordo pode aumentar
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| E N T R E V I S T A

|

A SOMMELIÈRE ARGENTINA CECÍLIA ALDAZ VIAJOU PELO MUNDO E SE
ENCONTROU NO RESTAURANTE CARIOCA ORO. PREMIADA AQUI NO PAÍS,
ELA FALA SOBRE SUA CARREIRA NA GASTRONOMIA E NA TELEVISÃO

A
LÍNGUA
DO
VINHO
POR ARTUR TAVARES | FOTOS TOMÁS RANGEL
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Nome que vem se
destacando no
universo do vinho
brasileiro, a argentina
Cecília Aldaz nasceu
em Mendoza e, como
todo bom morador
da região argentina,
conviveu com uvas
desde a infância.

Decidida a entrar de cabeça na
profissão, ela foi conhecer o mundo.
Entrou em um avião com destino à
Alemanha. De lá, trabalhou em uma
vinícola suíça, até passar uma temporada na meca da vinificação, o sul
da França. De férias no Brasil, foi
aprender português na Associação
Brasileira de Sommeliers, e então
conheceu Felipe Bronze. Do casamento de ideias ficou para trabalhar
no estrelado Oro. Apaixonou-se pela
cidade e pelo chef. Nove anos depois,
comandando também um programa
no canal GNT (Globosat), Cecília
é hoje uma das sommelières mais
respeitadas do país.

Você é argentina, nasceu em
Mendoza. Vivia a influência do
vinho desde a infância?

Em casa tínhamos videiras, como
quase todas as casas em Mendoza.
Desde muito pequena, tentava fazer
vinhos com essas uvas! Claro que
não dava muito certo, mas era como
o Instagram da época… Eu mostrava para meus amigos, falava para
outras pessoas, pedia dicas de como
fazer melhor. Sobretudo, era mais
divertido do que gostoso!
Mendoza vive um universo particular dentro do mundo do vinho.
Como foi, para você, desbravar

GRANDE
BAGAGEM
A jovem
sommelière
está à frente
do serviço
de vinhos
no único
restaurante
duas-estrelas
Michelin
do Rio de
Janeiro
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outras regiões importantes da
vinicultura aqui na América do
Sul e no resto do planeta?

Tem sido delicioso e surpreendente
conhecer outras regiões. Viajando,
descobri que a cultura do país dá o
próprio sotaque ao vinho. Por isso,
cada vinícola, cada região, cada
país está cheio de filosofias. Adoro
vinhos, mas me encanta conhecer
as pessoas que colocam tudo o que
acreditam em uma garrafa.
O Oro tem gastronomia desafiadora, um menu com bastante etapas,
de sabores e ingredientes bem variados. Quais são os critérios para
criar a harmonização perfeita?

Sou argentina, mas não sou tão
pretensiosa. Ou seja, “harmonização
perfeita” talvez seja muito forte.
Acredito em casamentos que tentamos fazer entre o vinho e a comida,
nos quais procuramos dar destaque
a um determinado sabor, aroma ou
sensação. Mostrar vinhos, países
menos comuns, mas muito benfeitos. Em algumas harmonizações,
sinto que o vinho funciona como
tempero. Em outras, para balancear.
Outras vezes, precisamos limpar
o paladar. Uma mistura da parte
técnica e da parte prática, intuitiva.
Minhas escolhas são aprovadas ou
desaprovadas todos os dias!
Neste ano, surgiu um novo
desafio: abrir uma filial do Pipo
em São Paulo. A experiência de
vinhos é diferente entre cariocas
e paulistas?

Devo confessar que ainda estou
aprendendo sobre os paulistas,
mas minha carta é diferente. Paulistas são capazes de esperar
por horas na fila. Então o vinho
tem de ser muito bom, já que dá
tempo para degustar e pensar bem
em relação a ele.
Você é bastante jovem, e já é uma
das sommelières mais premiadas e
respeitadas do Brasil. Ao que deve
o reconhecimento que tem hoje?

Adoro trabalhar, sou formiguinha.
Também devo esses reconhecimentos às pessoas que acreditaram em

mim! De meu lado, não gosto de
mediocridade, então vou com tudo.
Trabalho muito, estudo muito e
estou rodeada de pessoas que me
ajudam incondicionalmente.
E, mesmo com tamanho reconhecimento, você está sempre se atualizando: tem diplomas de escolas
mundiais renomadas, como a Wine
and Spirits School of London e a
French Wine Scholar. Estudar é tão
importante quanto experimentar
novos vinhos a todo momento?

O mundo do vinho muda. O vinho
ensina que, quanto mais estuda,
menos você sabe. Para alguns pode
ser frustrante, mas para mim é
estimulante. Faz nosso ego se manter bem quietinho. Deixa minha
curiosidade sempre aguçada.
Hoje, há tendências mundiais
que olham para o consumo de
vinhos mais jovens e para aqueles
feitos de maneira mais natural
possível. Trata-se de um consenso
ou de uma nova maneira de beber vinho para uma parcela
dos consumidores?

Alguns incríveis produtores demonstram fazer vinho de forma
menos intervencionista, com muito
talento. Acho que é um movimento
bom, para pressionar os grandes
produtores a ter mais consciência
sobre a natureza. Também acredito
que passa por uma moda, e muitos
dos vinhos sem tanta intervenção são
muito ruins. É preciso saber o que se
está fazendo e como se está fazendo.
Por muito tempo, a profissão do
sommelier era vista como bastante masculina. Hoje, em todo
o mundo, há sommelières tão ou
mais renomadas que seus pares.
Você já enfrentou barreiras?

Já houve diversas barreiras. Eu
lembro que fiquei muito chateada da
primeira vez que fiz uma harmonização e um jornalista falou “a simpática
Cecília harmonizou o jantar”. Eu
perguntei para o chef: “Mas ele
achou que a harmonização foi boa ou
ruim?”. Logo depois, fui entendendo
a gentileza, mas gosto de me pôr à

“Acredito em casamentos
que tentamos fazer entre o
vinho e a comida, nos quais
procuramos dar destaque
a um deter minado sabor,
aroma ou sensação.”

prova e não levar vantagens ou
desvantagens por ser mulher.
Você comanda o programa Um
Brinde ao Vinho (no canal GNT) há
alguns anos. Como é transportar
o universo da bebida para a televisão? Qual o segredo para passar
um conhecimento tão aprofundado, por vezes complicado, para
uma audiência tão distinta?

Talvez ser de Mendoza me ajude
muito. Lá todo mundo fala de
vinho com intimidade. Amo fazer o
programa, mas é um grande desafio,
e vou tentando me superar.
Você tem vinhos favoritos? Pode
falar sobre alguns deles?

Tenho, sim! Adoro Château Musar,
um vinho do Líbano cheio de sotaque,
complexo e surpreendente. Quando
abro um, eu me emociono. Gosto dos
brancos de Vina Tondonia, da Espanha, feitos como antigamente, com
muita personalidade. E me intrigam
os vinhos laranja de Gravner, da Itália,
e da Era dos Ventos Zanine, daqui do
Brasil. Sobretudo eles são vinhos com
alma, por isso me encantam!
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VINHOS DO LESTE EUROPEU E DO
ORIENTE MÉDIO FICARAM POR MUITO
TEMPO ESQUECIDOS. NÃO MAIS…

D E VO LTA
ÀS TERRAS
D E S B R AVA DA S
P O R TÂ N I A N O G U E I R A
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O BERÇO DA
VITIVINICULTURA
A Geórgia, com
achados arqueológicos
de produção de cerca
de 6 mil anos, lançou
há pouco a tendência
do vinho laranja

O PRINCÍPIO DE TUDO

Há uns dez anos, existiam apenas
o vinho branco, o tinto e o rosé.
Hoje, há também o vinho laranja.
Essa moda começou com o
redescobrimento da ex-república
soviética da Geórgia, que é o berço
da vitivinicultura mundial. Os
achados arqueológicos mais antigos
com sinais de produção de vinho
são de lá e datam de cerca de 6 mil
anos antes de Cristo.

O vinho era feito em ânforas
( jarras) de barro, que eram enterradas na terra. Nelas se jogavam
as uvas com cascas e galhos: tudo
era fermentado junto e por alguns
meses. Não se acrescentava nenhuma levedura, nenhum produto
químico. E até hoje é assim. O tal
do vinho laranja, na verdade, nada
mais é do que um branco que fermentou com as cascas e, por isso,
tem mais cor e estrutura.

© SHUTTERSTOCK.COM

inguém, quando vai
para a Europa, diz que
vai para o Velho Mundo.
Por lá, tampouco as
pessoas se referem ao Brasil ou aos
Estados Unidos como Novo Mundo.
Isso é coisa de aula de história e filmes sobre a época do descobrimento
da América, uma visão eurocentrista
do planeta. Quando falamos de
vinho, no entanto, continuamos
dividindo a Terra em velho e novo,
mas essa divisão não corresponde
exatamente aos critérios históricos.
Um vinho de Israel, por exemplo, é
considerado do Novo Mundo, apesar de a região ser conhecida pelos
europeus desde sempre.
O vinho nasceu no Cáucaso, há
8 mil anos, e logo ocupou o Oriente
Médio. Basta ler a Bíblia para ver
que, bem antes de Jesus Cristo, já
se tomava o fermentado da uva na
região de Jerusalém. Jarros de vinho
egípcios encontrados por pesquisadores mostram a existência de
um refinado sistema de catalogação
para a época, com indicação de
procedência, produtor e classificação
por qualidade. Foram os gregos e,
depois, os romanos que espalharam
as videiras pelo Mediterrâneo.
Acontece que, por séculos, desde a
Idade Moderna, a Europa dominou
a produção e o comércio internacionais, com a França na frente, seguida
por Portugal, Itália e Espanha.
Então, quando um vinho do Líbano
ou mesmo do Leste Europeu chega
a um mercado, ele é considerado
novidade: é o novo Velho Mundo.
É importante considerar também
que a vitivinicultura dessas regiões,
por diferentes motivos geopolíticos e
econômicos, permaneceu estagnada
por centenas de anos e, no século
20, quando houve um boom da tecnologia no setor, custou bem mais
caro para países do Leste investir em
qualidade do que para o lado ocidental da Europa. Com isso, muitos
deles estão num estágio de desenvolvimento da viticultura parecido
com o do Brasil, por exemplo.
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Esse método totalmente ancestral
vai de encontro ao que tem de mais
hypado na atualidade: a tendência
dos vinhos naturais, feitos sem
nenhuma manipulação. Os Estados
Unidos e a Europa descobriram os
vinhos da Geórgia em meados da
década passada. Seu caráter único
(inédito no Brasil) lançou tendência
e, em 2013, a Unesco declarou a
vinicultura georgiana Patrimônio
Imaterial da Humanidade.

CHAMPANHE
PARA AS MASSAS

Enquanto o comunismo serviu
para manter a Geórgia na pobreza,
na Rússia (ainda União Soviética,
conhecida pela sigla URSS) ajudou a criar as indústrias estatais e
incentivou uma produção em larga escala de baixa qualidade. Em
1917, no entanto, o país tinha duas
joias que o ditador Josef Stalin fez
questão de preservar: o vinho doce

da Vinícola Massandra, na região
da Crimeia, e o espumante da
vinícola Abrau-Durso, fundada
em 1870 pelo czar Alexandre II,
que tinha a intenção de produzir
rótulos primorosos.
Essa iniciativa coincidiu com a
expansão da viticultura comercial
internacional, que foi percebida,
inclusive, na Europa Ocidental.
Em 1896, a Abrau-Durso lançou
seu primeiro “champanhe”, um
espumante feito aos moldes da
consagrada região francesa.
Quando assumiu o poder, em
vez de repudiar esse símbolo do
capitalismo, Stalin decidiu que
todo camarada deveria ter o direito a tomar “champanhe” e investiu
na vinícola, que prosperou até a
década de 1980, quando Mikhail
Gorbachev estabeleceu uma política dura contra o alcoolismo, o que
provocou um grande estrago na
viticultura de toda a URSS.
Depois da volta ao capitalismo,
a crise se acentuou. Mas, nos anos
2000, muitas vinícolas adotaram
métodos e tecnologias europeus e
começaram a investir em qualidade. Aos poucos, o país se recuperou
e já tem produtos dignos de nota,
como os espumantes da própria
Abrau-Durso e o Château Tamgne
Crand Select, o único vinho russo
vendido no Brasil, exclusivo para a
Sociedade da Mesa (veja o quadro
na próxima página).
A maior parte do território russo não é própria para o cultivo de
videiras. A produção concentra-se
em torno dos Mares Cáspio, Negro
 onde os verões são quene Azov –
tes e os invernos, severos.
No Leste Europeu, a situação
é bastante parecida. Mas alguns
países mantiveram suas tradições
vinícolas mais intactas, como é o
caso da Hungria e de seus famosos
tokajs, vinhos de sobremesa cultuados no mundo todo. Há também bons brancos e tintos, como
o blend de uvas francesas e locais
Vylyan Ordog (veja o quadro).
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NOVA ANTIGUIDADADE
Três rótulos do novo
Velho Mundo que valem
a pena conhecer

CHÂTEAU
TAMAGNE
GRAND
SELECT 2017
É o único
russo no Brasil.
Tinto leve, sem
passagem por
madeira, fresco
e frutado. Tem um corte
de uvas locais (anapskiy,
krasnostop e saperavi) e
francesas (syrah e pinot
noir). Custa R$ 70 na
Sociedade da Mesa.

VYLYAN
ORDOG 2015
Um húngaro
com corte
das francesas
cabernet
sauvignon e
merlot com
a uva local
zweigelt. Com 12 meses
em barricas, tem aroma

EM NOME DE ALÁ

A vitivinicultura resiste na maior parte dos países mulçulmanos. “Até na
Síria se produzem vinhos”, diz Mario
Telles Junior, diretor de cursos da
Associação Brasileira de Sommeliers
de São Paulo. “Mas as condições lá
são tão complicadas que os donos não
vivem no país.” Situações de conflito
ou governos radicais, por diversas
vezes, impedem o desenvolvimento
da indústria do vinho. Segundo ele,
na Turquia, por exemplo, aconteceu
uma diminuição da produção.
No Marrocos, embora o cenário
político preocupe, são produzidos
ótimos vinhos, como o syrah
Tandem, do Domaine des Ouleb
Thaleb (veja o quadro ao lado). No
Líbano, a produção vai muito bem,
principalmente na região do Vale do

de frutas escuras,
ANCESTRAL
Porões descobertos
na Geórgia, onde eram
enterradas as ânforas

especiarias e cacau. Na
boca, embora encorpado,
é vibrante. Custa R$ 70 na
Sociedade da Mesa.

com o vinho

TANDEM
SYRAH DU
MAROC 2016

Bekaa, onde o clima é quente e seco
no verão, austero e frio no inverno.
Esse terroir dá aos vinhos elegância,
complexidade, equilíbrio, uma
acentuada mineralidade, acidez e
tanicidade. O solo, de formação calcária e de argilo-calcária, é irrigado
pelas águas do degelo da neve das
cordilheiras. Como acontece
em rosés ao estilo da Provence.

Este syrah
marroquino do
Domaine des Ouleb
Thaleb lembra
um bom vinho do
Rhône. Tem frutas
escuras e especiarias no
nariz. É elegante, com taninos
aveludados e bom frescor.
Custa R$ 178 no mercado.
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%

10 %
Desconto

| CLUBE DE VANTAGENS |

Destaques para você
VEJA AS NOVIDADES QUE PREPARAMOS EM SETEMBRO

10

%

O F F

BRATATOUILLE

20

%

Sabores e aromas da região da Provence,
na França, com desconto para associados.

O F F

SOCIEDADE DA CARNE
O primeiro clube de assinatura de cortes
nobres para churrasco do Brasil.

Os aperitivos são tradição na hora de

O objetivo é proporcionar uma experiência

reunir os amigos. Na Bratatouille, toda a

única aos associados que, mensalmente,

linha de produtos é desenvolvida a partir

receberão cortes incríveis e variados das

de ingredientes frescos, sem glúten nem

mais nobres carnes e dos mais prestigiados

qualquer tipo de conservante.

frigoríficos do mundo.

–

–

10% de desconto em todo o site.

20% de desconto nas três primeiras seleções.

WWW.BRATATOUILLE.COM.BR

WWW.EMPORIOPATANEGRA.COM.BR

INDIQUE SEUS AMIGOS,
ELES INDICAM
OS AMIGOS DELES
E TODO MUNDO
SE CONECTA PELO
AMOR AO VINHO.

SE SEU AMIGO
SE ASSOCIAR:
Você ganha uma
seleção grátis*

SEU AMIGO
GANHA
Um par de taças
de cristal**

100

%

*A sua seleção grátis ocorrerá no 3º mês
seguinte à data de adesão do amigo indicado.
Ambos deverão estar com as assinaturas ativas
até a data de entrega da seleção gratuita e
com o pagamento em dia.

O F F

**O par de taças do seu amigo será entregue
junto com o primeiro box de vinhos.

VEJA COMO É FÁCIL INDICAR
PELO SITE

PELO E-MAIL

Você acessa
sociedadedamesa.com.br/indique
ou seu amigo se cadastra em
sociedadedamesa.com.br/amigo
e coloca o seu nome completo no espaço
“quem me indicou foi...”

Mande nome completo, e-mail
ou telefone do seu amigo para
atendimento@sociedadedamesa.com.br

SDM ANUNCIO INDIQUE SET 19 v4.indd Todas as páginas

POR TELEFONE: 0800 774 0303
WHATSAPP: 11 93059-0602

CAMPANHA
INDIQUE UM AMIGO

100

%

Faça a indicação em nosso clube e, se seu

O F F

PROGRAMA
SACA-ROLHAS
Nossos associados não pagam a taxa

amigo se associar, você receberá a seleção

de rolha em restaurantes parceiros.

do terceiro mês gratuitamente.

Você pode ir quantas vezes quiser aos

0800 774 0303

WhatsApp: 11 93059-0602
sociedadedamesa.com.br

Compartilhe a promoção pelas redes sociais

estabelecimentos participantes e levar até

ou pelo site da Sociedade da Mesa. Você

duas garrafas de vinho sem pagar a rolha.

ganha a seleção do terceiro mês e seu amigo,

Consulte quais são as casas que fazem

um par de taças de cristal.

parte do programa em nosso site.

–

–

100% de desconto em sua terceira seleção.

100% de isenção na taxa de rolha.

WWW.SOCIEDADEDAMESA.COM.BR

WWW.SOCIEDADEDAMESA.COM.BR

Promoção válida de 01/9/2019 até 30/9/2019
para amigos indicados que se associarem ao clube.

22/08/19 13:03

SETEMBRO 2019

SDM_ED198_Vantagens_rev.indd 41

22/08/19 15:01

SDM_ED198_Anuncios.indd 42

22/08/19 13:40

43

Agenda
FEIRAS | EVENTOS | FESTAS | DEGUSTAÇÕES | AULAS

© KLEYTON KAMOGAWA/SHUTTERSTOCK.COM

| EVENTO |

É DA AMÉRICA
Vem aí a
2ª edição da Wine
South America
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QUINTA-FEIRA

CURSO
INTRODUÇÃO AO
MUNDO DOS VINHOS

DOMINGO

ROTEIRO DO VINHO
EM SÃO ROQUE
A cidade é considerada uma
estância turística pelo estado de
São Paulo. O pacote inclui transporte, assistência de seguro de
viagem e degustação nas vinícolas
(R$ 89 por pessoa). Reserve em
contato@desvioderotas.com.br.
–

Se você deseja conversar sobre
vinhos sem nenhum receio,
saber escolher e entender todo
o processo de produção até que
o vinho chegue a sua taça, esta
é sua chance. De quebra, ainda
vai aprender a degustar e a servir
sua bebida corretamente.
A matrícula custa R$ 197,
no site sympla.com.br.
–

Ponto de encontro | Estação Barra
Funda. R. Bento Teobaldo Ferraz,
119, Barra Funda. São Paulo/SP

Onde | R. Augusta, 129, Consolação.
São Paulo/SP

SEXTA-FEIRA

FESTIVAL
DO MOSCATEL

7|

SÁBADO

WINE FOR RUN PARTY

de Eventos Mário Bianchi

Ao som de blues, a Enoteca
Salton abre suas portas para
receber os corredores que vão
participar da corrida Wine for
Run, que acontece em novembro.
Esta é uma festa de esquenta,
com direito a drinques, tapas
espanholas, doces e, claro, muito
vinho – em garrafa ou em taça.
O ingresso para o festejo custa
R$ 85 e dá direito a um coquetel
de boas-vindas, um petisco
e uma sobremesa. Mais
informações nas redes sociais da
Risos do Vinho (@risosdovinho),
uma plataforma de divulgação
do mundo do vinho por meio
de eventos, encontros,
educação e business.
–

O evento que é sucesso na capital
paulista chega a Ribeirão Preto.
Lá, você vai encontrar grandes
vinhos para provar com carnes
feitas por mestres churrasqueiros
do Brasil. É open bar e open
food! Ingressos a partir de
R$ 160. Acesse eventbrite.com.br.
–

Av. Prefeito Arno Domingos Busetti,

Onde | Enoteca Família Salton

Onde | Quinta Linda Centro de Eventos

348, Cinquentenário.

Av. Pacaembu, 1911, Pacaembu.

Rod. Anhanguera (SP-330), km 303.

Farroupilha/RS

São Paulo/SP

Ribeirão Preto/SP

A cidade gaúcha de Farroupilha
recebeu o título de Capital Nacional do Moscatel, e o evento
fortalece o setor vitivinícola ao
aproximar os produtos locais
dos consumidores. Serão cerca
de 40 rótulos, entre espumantes
moscatel, frisantes moscatel,
vinhos moscato, espumantes
brüt, vinhos finos (tintos e
brancos) e sucos de uva (tintos
e brancos). A 9a edição da festa
acontece nos dias 6, 7, 13, 14,
20 e 21 do mês. Veja mais em
@festivaldomoscatel.
–
Onde | Centro Municipal

14 |

SÁBADO

ENCONTRO
DE VINHOS
& CHURRASCO
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25 |

QUARTA-FEIRA

WINE SOUTH AMERICA

17 |

TERÇA-FEIRA

SÃO PAULO
INTERNATIONAL
WINE TRADE FAIR
Com três dias de atrações, é
um ponto de encontro para
quem quer comprar e vender
vinhos. Cem por cento focada
em negócios, ainda contará com
um congresso técnico e político,
discutindo políticas públicas e
tendências internacionais. Inscrições em vinhomagazine.com.br.
–

A segunda edição da maior feira
de vinhos da América Latina
acontece durante três dias
em Bento Gonçalves (RS). São
esperados mais de 6 mil visitantes, que vão conhecer 3 mil novos
rótulos nacionais e internacionais
de 250 marcas. E mais: master
class com degustações, palestras,
roteiros enoturísticos, entre outros. Ingressos em winesa.com.br.
–
Onde | Fundaparque
Alameda Fundavino, 481.
Bento Gonçalves/RS

26 |

QUINTA-FEIRA

GRAND HYATT
WINE CLUBE
Na edição deste mês, você poderá
saborear diferentes vinhos chilenos que serão harmonizados com
uma seleção deliciosa de petiscos.
Tudo embalado por música
ao vivo e boa companhia.
Ingressos a R$ 195 por pessoa,
em pacoteshyatt.com.br.
–
Onde | Grand Hyatt São Paulo

Onde | Pavilhão do Anhembi

Av. das Nações Unidas, 13301,

Av. Olavo Fontoura, 1209 – Portão 1,

Itaim Bibi. São Paulo/SP

Santana. São Paulo/ SP

20 |

SEXTA-FEIRA

7ª CURITIBA
EXPOVINHOS 2019
São dois dias de evento, no qual
serão apresentados mais de 500
rótulos de diversos países. Com
foco na experiência, a feira terá
o formato de Wine Show.
O primeiro lote custa R$ 50.
Veja mais em sympla.com.br.
–

26 |

28 |
QUINTA-FEIRA

GRANDES VINHOS
ITALIANOS

SÁBADO

ROCK YOUR WINE,
EDIÇÃO SERRA
GAÚCHA

Onde | Mercado Municipal de

Onde | La Scuola Di Eataly

O encontro vai reunir as melhores vinícolas do Brasil, além de
trazer convidados estrangeiros.
Dá para provar vinhos brancos,
tintos, rosés e espumantes, acompanhados por ilhas de comidinhas. Os preços vão de R$ 99
a R$ 150, em sympla.com.br.
–

Curitiba. Av. Sete de Setembro,

Av. Presidente Juscelino Kubitschek,

Onde | Bar Joe. R. Buarque de

1865, Centro. Curitiba/PR

1489, Itaim Bibi. São Paulo/SP

Macedo, 3446, Centro. Garibaldi/RS

Conduzida pelo sommelier Vitor
de Santanta, esta aula vai explorar grandes rótulos da Itália em
uma degustação bem dinâmica.
O ingresso custa R$ 180, em
foodpass.com.br.
–
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SELEÇÕES
DE 2, 4 OU 6
GARRAFAS

| PRÓXIMA SELEÇÃO MENSAL |

Backhouse
Cabernet
Sauvignon
2017

IMPORTANTE!
Lembre-se sempre de nos
avisar sobre qualquer
alteração em sua
assinatura: quantidade
de garrafas, endereço
de entrega, pedidos
adicionais ou suspensão
de serviço. Você tem até
o último dia deste mês
para nos atualizar.

N

ossa nova seleção é um típico
cabernet sauvignon californiano:
com um tom de vermelho bem escuro,
sabores ricos de frutas negras maduras
(cassis, por exemplo) e um paladar
bem robusto. Sem um envelhecimento
acentuado, consegue ser bastante
complexo no paladar graças à maturação, que foi dividida em duas partes –
em cubas de concreto e em barricas de
carvalho. Por causa da estrutura tânica
suave e sedosa, pode ser apreciado
com uma bela massa ao molho de cogumelos e um corte de carne grelhada,
como o filé-mignon.
A vinícola Backhouse foi criada pelo
casal Rachael e Roy Cecchetti, em
2006, depois que compraram meio
hectare de videiras no Vale de Sonoma,
na Califórnia (EUA). Esse terreno é
vizinho de uma antiga casa de campo
chamada Backhouse, que já serviu
de refúgio para enólogos, escritores e
artistas. Cercado a oeste pelo Oceano
Pacífico, a leste pelas montanhas e ao
norte por gigantes florestas, o terroir
desfruta um clima temperado excepcional para a viticultura – de onde são
colhidas maravilhosas uvas chardonnay, cabernet e zinfandel.

FICHA TÉCNICA
–
País
Estados Unidos
Região
Califórnia
Uva
100% cabernet sauvignon
Maturação
Em cubas de concreto e
em barricas de carvalho
Álcool
13,5%
Produtor
Backhouse Wines
Valor para associado
R$ 79
Valor aproximado
de mercado
R$ 128
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ALÉM DA GARRAFA
Nossos produtos vão deixar
sua experiência com o vinho
ainda mais prazerosa.

BOMBAS
VACU VIN
R$ 90

SEM FRETE
ADICION

AL

SACA-ROLHAS
TWISTER
R$ 90

TAÇAS VINHO
DO PORTO 2 PÇ
R$ 60
Faça seu pedido até 30/9 e receba junto
com sua próxima caixa de vinhos

Conheça outras opções de acessórios:

0800 774 0303
WhatsApp: 11 93059-0602
sociedadedamesa.com.br
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O MUNDO DO VINHO
É UM UNIVERSO
A SER EXPLORADO.

Vamos em busca de rótulos de
regiões consagradas, mas que
ninguém havia descoberto.

VENHA COM A
GENTE FAZER
PARTE DESSA
JORNADA.

Viajamos ao redor do mundo
explorando as novas fronteiras
do vinho, os países improváveis
que estão produzindo verdadeiras
maravilhas para você apreciar.
Temos um amplo estoque: nunca
faltam opções espetaculares para
abastecer sua adega.
Você tem acesso, todos os meses, a
um riquíssimo conteúdo em nossa
revista impressa e digital.

ASSINE O CLUBE

Como assinante da Sociedade da
Mesa, ainda pode levar seu vinho
sem pagar taxa de rolha a diversos
restaurantes parceiros.

0800 774 0303
WhatsApp: 11 93059-0602
sociedadedamesa.com.br
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