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top gourmet

CiClo das Vinhas

A Escola do vinho de Alexandra 
Corvo, tem como fundamento en-
sinar o vinho de uma maneira onde o 
foco principal seja o.... vinho. “ Soa 
estranho, mas o que fazemos aqui 
na escola é ensinar ao aluno a não 
esperar nada do vinho, mas sim mer-
gulhar e se perder em seus aromas 
e sabores e se deixar levar. Uma vez 
isto feito, aí sim. Saímos do estado 
“às cegas” que é como degustamos 
aqui, e descobrimos de fato de onde 
vem, quais uvas, qual produtor e 
o que fez com que o vinho ficasse 
daquele jeito, diz Alexandra. E 
completa:“Aqui na escola, é muito 
importante que o aluno entenda a 
força do terroir, como e por que um 
vinho é como é, viticultura, enolo-
gia, enfim,tudo o que faz diferença 
no estilo final do vinho”. 
Foi com essa visão que formatamos 
uma viagem onde poderemos junto 
com ela, aprender de perto entre 
vinhas, salas de aulas e degustações, 
de onde vem as influências no sabor, 
o que define o estilo de cada Château 
e a importância do terroir  e a da 
mão dos enólogos em cada uma das 
regiões mais clássicas do vinho. 
A viagem será aberta ao público. 
Mais informações: 
ciclodasvinhas.com.br 

Bordeaux

“Quando pensamos “os vinhos 
mais encorpados e clássicos que 
há” difícil é escapar da palavra Bor-
deaux. Isto porque a região exporta 
qualidade há muitos séculos e virou 
referência na produção de grandes 
vinhos. Seu clima, seus solos, suas 
uvas de infinitas combinações, seu 
complexo sistema de classificação 
fazem desta região uma referência. 
Em nossa viagem, conheceremos 
por que Bordeaux e seus vinhos são 
tão poderosos e o estilo de cada 
Château”.
Chateau Grand Barrail: 
grand-barrail.com 

da uVa ao Vinho 
Champagne, Bourgone e Bordeaux, entre terroirs e Châ-
teaux, desCuBra as tradições de Cada uma das regiões que 
produzem os Vinhos mais ClássiCos e importantes do mundo

Gouté - Gourmet Travel Experience 
www.goute.com.br

A colunista Dani Hispagnol 
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Bourgone

“A Bourgogne guarda em seus 
vinhos ( e nos mostra depois em 
nossas taças) informações precio-
sas sobre sua geologia, climas  e 
a mão de seus  homens. Ali, cada 
pedacinho de terra, cada metro 
quadrado é enaltecido e expres-
sado em seus vinhos. Aqui, a noção 
de terroir é a da forte ligação do 
homem e seu entorno. Seu sistema 
de Premier e Grand Crus eviden-
cia isto. Entenderemos como uma 
região que tem uma uva tinta ape-
nas e outra branca produz tanta 
variedade de grandes vinho”.
Le Hotel la Terre d’Or: 
lateredor.com 

Champagne

“ Champagne é a  mais clássica 
região de grandes espumantes do 
mundo. Você pode amar ou não, 
mas não há discussão: daqueles 
solos calcários esbranquiçados, for-
mados quando a região era um mar 
calmo de água cálidas, há milhões e 
milhões de anos saem espumantes 
que têm muita história para con-
tar.  Estudaremos desde a história 
de como as bolhinhas foram parar 
dentro da garrafa, até a resistência 
da região durante as duas grandes 
guerras até os dias de hoje, a região 
tem muito para contar em cada es-
talar de uma rolha” 
Hotel Royal Champagne: royal-
champagne.com


