
Sagitário
Oque leva:espumante, rum
Havana3, licor deacai e leite
clarificado.
Características:otimismo,
liberdadeemovimento. Costuma
ser viajante, sua casa éomundo.
Oespumante remete aootimismo
dascelebrações.O rumtraduz
liberdade, por ser abebida
consumidapelospiratas.

Capricórnio
Oque leva: vermouthbranco, licor
deervas, laranja eágua tônica.
Características: responsabilidade,
ambiçãoepersistência. Émaduroe
bem-humorado.
O tempoeadedicaçãodestinadosà
preparaçãodovermouth traduzem
apersistênciados regidospelo
signo.Adiluição remeteao senso
de responsabilidade.

Aquário
Oque leva: vermouth com
infusãodecogumelos e jurema,
sucode laranja, bitter de cacaue
flordehibisco.
Características: costuma tera
amizade comocartãode visitas e
possuiumaconexão intensa
coma liberdade.
Ajuremaeoscogumeloseram
utilizadoscomosubstâncias
enteógenaspelospovosnativosem
seusrituais,simbolizandoaliberdade.

Leão
Oque leva:gin TanqueraySevilla,
licorde laranja, cháazul, canela
defumada, gengibre, EggWhite e
xaropedeaçúcar.
Características: costumaamar
plateias eaplausose temacoragem
eohumor comomarcas registradas.
Ginera abebida consumidadurante
a 1ªGuerra edavacoragemaos
combatentes.Drinque complexo
comoosigno.

Escorpião
Oque leva:ginjungle, licor
bizantino,gotasdeabsinto,maracujá,
EggWhiteexaropedeaçúcar.
Características: intensidade,
mistério e intuição, independência.
Entradecabeçanas relações
amorosas.
Maracujá éconhecido comoo
“fruto da paixão”, a intensidade
dosbotânicosdogin Jungle somado
aomistériodoabsinto traduza
personalidade.

Santé! Nesta mesma época emmar-
ço de 2015, publiquei uma coluna espe-
cial para homenagear a todas nós, mu-
lheres.Ehojeficofelizemrelembrar:
“Infinitas as razões para que asmu-

lheres sejam enaltecidas, como sabe-
mos, eomêsdemarçomarcaadatado
dia internacional da mulher para as
bem-vindas lembranças dessa história
de luta e conquista de direitos, por
igualdade social, política e trabalhista.
Haverá um dia em que todos seremos

respeitados, sem discriminação de gê-
nero, classe social, raça, credoouqual-
quer deficiência, uma vez que o ideal é
igualdade de direitos e o respeito à
diversidade de valores humanos, por-
quesomostodosdesiguais.
Asmulheres conquistaram o seu es-

paço em diversos setores de atuação,
seja na esfera pública ou privada. E no
mundo do vinho não poderia ser dife-
rente! As mulheres são vinhateiras,
agricultoras, enólogas, sommelières,

jornalistas, degustadoras, enófilas e
confreirasdeassociações,quesedesta-
cam na elaboração, conhecimento e
difusão dessa bebida, que carrega his-
tórias diferentes e intensas em cada
garrafa.”
Particularmente gostaria de citar as

grandes enólogas e produtoras e tam-
bém as novatas que vêm se destacan-
do nesse mundo que já foi totalmente
masculino. Constato que não teríamos
espaço suficiente para tantas mulhe-

res maravilhosas. Coisa boa! Elenco
alguns rótulos que poderão estar den-
trodoseugostoebolso,afinal,compro-
vadamente, nós mulheres temos um
feelingapuradoparadegustareeleger
sabiamente bons rótulos, modéstia à
parte!
Um viva às mulheres enólogas tão

incríveisquantoseusvinhos!
Atéapróximataça!
momentodivino@atribuna.com.br

Aries
Oque leva:whiskynãoenvelhecido,
licorde laranja, vermouthbranco,
limadaPérsiaebitter de laranja.
Características: imediatismoe
impulsividade.
Owhisk jovem, remeteao
imediatismodo signo, poisna época
da lei secaesse tipodebebida era
feito soba luzda luae vendidapela
manhã, paradriblar a sua
proibição.

Peixes
Oque leva:Aperol,melancia e
gingerbeer.
Características:empatia e
humildade. Costumamcaptar as
coisasnoar.
Melancia, a frutaparahidratar.
Édoce, assimcomoo
temperamentodospiscianos.

Touro
Oque leva: licor abadia, gotas
deabsinto, abacaximaceradoe
limãoTaiti.
Características: costuma
nãoabrirmãodoconforto, preza
pelabeleza físicaeo contatocomos
cinco sentidos.
Licorde abadia era oferecidopelos
padresaos viajantespara
confortá-lose as gotas deabsinto
despertamtodosos sentidos.

SchwadererWinesPetit Verdot 2017,
Maule, CL (14meses carvalho francês)
Uva:Petit Verdot
(14,4˚GL)
Cor: rubi intenso e
brilhante
Nariz: frutas
vermelhasenegras,
pimenta, café,
tostados
Boca: seco, boa
acidez, corpo leve,
taninosdelicados,
persistent
Enóloga:Constanza
Schwaderer, eleita
melhorenólogadoanoem2015noChile, é
produtoradaSchwadererWinesnoMaule,
Chile. Junto comomaridoFelipeGarcia,
elaboravinhos singulares comas castas
francesas.
Preço:R$ 139, naAdegaPetit Verdot
(ImportadoraLaCharbonnade)

Mulheresdovinho.Mulheresdivinas

Ritual Chardonnay 2017, Casablanca, CL
(20%ovosde concreto, 20%barricas
novase60%barricas usadas)
Uva:Chardonnay
Cor:amarelo claro
brilhante 14˚GL
Nariz: floral, cítrico,
laranja, tangerina,
avelã,madeira
baunilha
Boca: seco, acidez e
corpoemsintonia,
vivaz, cremoso,
elegante
Enóloga:Sofía
Araya, adeptaaos
orgânicos e
biodinâmicos, elaboraos vinhosRitual
Winesda chilenaVeramonte.Vinhosque
expressamaverdadedo terroir da regiãode
Casablanca,noChile.
Preço:R$ 149naAdegaPetit Verdot
(Import. Total Vinhos)

Gêmeos
Oque leva: cerveja lagger, rum
spiced, licor de lúpulo, angostura e
limãosiciliano.
Características:aprecia novos
lugares, ideias, pessoas e tendea
fazeramigos comfacilidade.
Nenhumaacerveja é ideal para
umsigno tão sociável.

Câncer
Oque leva: vinho, licor
amor-perfeitoe licor de açaí.
Características:épura
sensibilidade, carinhoe família.
Vinho remeteà família eo
amor-perfeitoa o carinhoe
sensibilidadedo signo.

Libra
Oque leva:whiskynão
envelhecido, licor amareto,
canelaempauealecrim.
Características:valoriza
sempreoequilíbrio e convive
coma indecisão.
Nadasoa tãoequilibradona
coquetelaria comoa combinação
dewhisky comamareto.

MomentoDivino

MarquêsdeMontemorReserva 2016,
V. RegionalAlentejano, PT (12meses
carvalho francês)
Uva:50%Aragonez,
40%TourigaNacional e
10%TintaBarroca
Cor: rubi intenso e
brilhante 14,5˚GL
Nariz:violeta, ameixa,
cereja, pimenta,
baunilha, caramelo
Boca: seco, acidez e
álcool equilibrados,
taninosmacios, corpo
médio, toquedoceno final, longo.
Enóloga:DorinaLindeman, enóloga
alemã radicadanoAlentejo, conduza
QuintadoPlansel juntoàs suasduas
filhas. Produz vinhos elaborados
apenas comcastasportuguesasede
personalidadegenuinamentealentejana.
Preço:R$ 141, naDecanterSantos
(ImportadoraDecanter)

FincaLaAnita – LunaMalbec 2018,
Agrelo,MendozaAR (12meses
carvalho francês de2˚uso)
Uva:Malbec (13,5˚GL)
Cor: rubi intenso com
violáceobrilhante
Nariz: frutas vermelhas
enegras, passas, toffee,
especiarias
Boca: seco, acidez e
álcool equilibrados,
encorpado, poderosoe
longo.
Enóloga:Soledad
VargasédeMendoza,
principal região vinícoladaArgentina.
TrabalhouemvinhedosdaAustrália e
Califórnia.AtuanaFincaLaAnita,
preservandoa tradição eelegânciados
rótulosdabodegae tambémaportandoseu
toque inovador.
Preço:R$85, noVanGoghRestaurante
(ImportadoraTotal Vinhos)

PedraCancela Reserva 2015,Dão,
PT (9meses carvalho francês)
Uva:TourigaNacional,
AlfrocheiroeTintaRoriz
(13,5˚GL)
Cor: rubi intenso com
violáceo
Nariz: floral, showde
frutas vermelhas, ameixa,
tabaco, chocolatee café
Boca: seco, corpomédio,
taninosaveludados,
complexoepotente
Enóloga:SoniaMartins, professorada
UniversidadedeCoimbra, enólogada
Lusovini, produzvinhosnasprincipais
regiõesdePortugal (Alentejo, Bairrada,
Dão,Douro, Porto, Tejo eVinhosVerdes).
Seuestilo: elegância, complexidadee
potencial para evoluçãoemgarrafa.
Sou fãda linhadoDão,Pedra Cancela.
Preço:R$250,naAdegaPetitVerdot
(Import. Total Vinhos)

7/3e8/3das 11hàs22h.
SparklingFestival.
Diversosprodutores devinhosnacionais
e importados. Gastronomiacomchefs,
food trucks, bike trucks, queijos e
embutidos.Programaçãodo
Dia Internacional daMulher.
Entradagrátis eparadegustação
ingressosapartir deR$59em
www.ingressocerto.com/sparkling-festival
Onde:CinematecaBrasileira, LargoSen.
Raul Cardoso, 207 -Vila Clementino
Metrô:EstaçãoHospital SãoPaulo, Linha
Lilás (750m)

AGENDA

PROVEIE INDICOESPECIAL:OSRÓTULOSESUASENÓLOGAS

ClaudiaG.Oliveira
Sommelière

Virgem
Oque leva: vinhodoPortobranco,
cháverde (aromanatural de yuzu,
cascasde laranja e limão,maçã,
aromadebaunilha, pétalas de
calêndula) e xaropedebaunilha.
Características:buscama
perfeição, alémde identificar
detalhesquepassam
despercebidosaosoutros.
Aperfeiçãoé retratadanaartedo
chá japonêsedenotas sutis que
nãovirginianosnãoperceberiam.
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