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o vinho tratado com inteligência caros amigos,

 

 e chegou 2009, com toda a fama de que será um ano difícil, complicado e marcado pela crise

financeira que, ao que parece, se instalou em praticamente todo o mundo.

 Se veio para ficar, não sabemos e não temos como prever. mas com certeza ninguém deixará de lado

seu sagrado direito de degustar vinhos de boa qualidade, o que, diga-se de passagem, poderá até amenizar

um pouco a dita cuja. poderemos adotar várias estratégias para contornar o problema, tais como diminuir

a quantidade e melhorar a qualidade (uma ótima opção) ou então baixar um pouco o nível e manter

a mesma litragem. com o intuito de colaborar com nossos leitores, elaboramos algumas dicas de como 

sobreviver à essa fase negra na economia. uma boa ideia seria procurar alguns vinhos brasileiros de boa 

qualidade e preço acessível, pois esses, em tese, não deverão ser afetados pela desvalorização do real.

claro que torcemos para que os nossos produtores tenham um mínimo de juízo e não tentem se aproveitar

da situação para faturar mais. em termos de espumantes, temos boas opções no mercado, tanto brasileiros como 

importados, como os ótimos cavas da espanha. vinhos de regiões não tão valorizadas, como a Sicília na itália 

ou la mancha na espanha, ou ainda o languedoc-roussillon na frança são interessantes alternativas. novos 

produtores estão chegando ao mercado todos os dias, ávidos por conquistar consumidores para seus produtos. 

descobri-los nas importadoras é uma boa diversão. ou seja, opções não faltam, visto ser o vinho uma das mais 

diversificadas bebidas que se conhece.

 de nossa parte, no início de um novo ano, renovamos o compromisso com nossos leitores,

de continuar trabalhando cada vez mais para trazer a melhor informação possível, por meio de nosso

experiente corpo de colaboradores.

 um grande abraço a todos

    arthur azevedo

    guilherme velloso

    mario telles jr.


