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Para grande parte dos enófilos, as feiras internacionais são ótima oportunidade

para conhecer novos vinhos, conversar e aprender com enólogos e produtores, descobrir novas regiões 

e interar-se sobre as novas tendências mundiais. Imaginem, então, o que é participar da maior

de todas elas: a Vinitaly. A convite do ICE (Istituto Nazzionale per Il Commercio Estero),

Wine Style teve a oportunidade de participar desse grandioso evento, ocorrido entre os dias

8 e 12 de abril de 2010, na bela e charmosa cidade de Verona. A Vinitaly atrai compradores,

jornalistas e enófilos de todos os continentes, sendo superlativa em quase todos os seus aspectos

(ver quadro): maior feira internacional de vinhos, maior concentração de expositores e visitantes, 

maior número de países representados, maior quantidade de amostras para degustação.
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 A primeira impressão ao passar pelo portão de 

entrada é de espanto: uma multidão circulando 

freneticamente por entre os 13 pavilhões, ocupa-

dos por uma ou mais regiões diferentes. Para me-

lhor aproveitamento do tempo, é recomendável 

comprar o guia da feira e escolher previamente as 

regiões e os produtores que se deseja visitar. Isso, 

porque é humanamente impossível ver detalhada-

mente todos os expositores nos cinco dias de feira. 

Vale lembrar que os dois primeiros dias são os mais 

tranquilos, pois durante o final de semana, o afluxo 

de consumidores aumenta consideravelmente.

 os pavilhões que mais 

atraem visitantes são 

os da toscana, do Pie-

monte e do Vêneto. Su-

pertoscanos, Chiantis, 

Barolos, Barbarescos 

e Amarones continu-

am seduzindo compra-

dores, degustadores e 

jornalistas de todas as 

procedências. Afinal de 

contas, alguns dos maio-

res nomes da enologia 

italiana estão nessas regiões. Entretanto, regiões me-

nos “prestigiadas” como Sicília, Sardenha, lombar-

dia, Puglia etc. podem oferecer ótimas oportunida-

des para degustadores mais audazes, pois elaboram 

excelentes vinhos por preços muito interessantes.

 grandes lançamentos também ocorrem nos cin-

co dias da feira. um dos que mais surpreendeu foi 

o do novo vinho da Bodega Noemia, da Patagônia 

(Argentina). Famosa por elaborar um dos melhores 

Malbec argentinos, a bodega da condessa italiana No-

emi Marone Cinzano apresentou um corte de Caber-

net Sauvignon e Merlot chamado 2. Complexo, potente, 

elegante e equilibrado, esse vinho logo estará no hall 

dos ícones argentinos. Novas safras de ícones italianos 

como Solaia, Sassicaia, Biondi-Santi, Casanova 

di Neri e Tignanello também foram apresentadas.

 Em paralelo à mostra de vinhos, alguns pavilhões 

exibem azeites, pães, massas, trufas, conservas e quei-

jos, que propiciam uma viagem prazerosa pelo que 

há de mais típico na culinária italiana.

 outra boa dica para os interessados em apro-

veitar a Vinitaly são as degustações e palestras que 

ocorrem durante a feira. As inscrições devem ser fei-

tas com antecedência pois a procura é grande. Para 

deixar com água na boca, algumas das degustações 

desse ano foram: Solaia, a história de um gran-

de vinho (vertical de 6 safras); Melhores safras 

de Amarone; Grandes Rieslings da Alemanha; 

Ranking 2009 dos melhores vinhos italianos 

pela Wine Enthusiast. o programa completo 

pode ser consultado no site (www.vinitaly.com).

dicaS de turiSmo em Verona
e arredoreS
 Para os que querem desfrutar de Verona duran-

te o período da Vinitaly, aqui vão algumas dicas de 

como aproveitar melhor o seu tempo:

• Visitar a casa de Julieta, com direito a uma foto

ao lado de sua estátua. Segundo lenda local, passar

a mão no peito dela traz sorte e prosperidade.

• Admirar a beleza da Piazza Erbe sentado em um

de seus movimentados bares que servem coquetéis típicos. 

• Passear pela feira de artesanatos e alimentos. 

• Visitar a Arena de Verona, construída na época

do império romano e palco de grandes lutas de gladiadores. 

Hoje em dia, serve como cenário para apresentações

de renomados artistas internacionais.

• Deliciar-se com os saborosos sorvetes que podem

ser encontrados em cada esquina da cidade. 

• Próximo à Verona podemos encontrar o Lago de Garda, 

o maior da Itália. Com um visual incrível e cercado por 

montanhas e pequenos vilarejos, encanta por suas belezas 

naturais e pela gastronomia local.

 Para os que não reservaram hotel em Verona com 

antecedência, a região do lago tem boas opções por 

preços bem mais acessíveis.

• 4.213 expositores

  (126 internacionais)

• 134.000 m2 de área coberta

• 152.000 visitantes

   (47.000 estrangeiros

   de 110 países diferentes)

• 2.643 jornalistas

  (347 internacionais de

  50 países diferentes)
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 Aceitar participar de concursos 
de vinhos é, muitas vezes, uma de-
cisão controversa e difícil.  Em al-
gumas situações, não podemos ga-
rantir a idoneidade dos resultados 
e acabamos por validá-los, expondo 
nossa reputação. Em outras, a hete-
rogeneidade dos jurados comprome-
te o resultado, o que pode confundir 
leitores menos informados.
 No concurso da Vinitaly foram se-
lecionados 105 jurados de mais de 30 
países, divididos em 21 comissões. 
Essas eram compostas por dois enólo-
gos italianos, um enólogo internacio-
nal e dois jornalistas estrangeiros.  As 
notas de cada comissão eram obtidas 
pelas médias dos jurados após elimi-
nação da maior e da menor. As fichas 
de avaliação empregadas foram as da 
“União Internacional dos Enólogos”, 
cujos resultados variam de 0 a 100.
 Os vinhos inscritos foram divididos 
em 16 categorias. Em cada uma delas, 
os melhores foram separados e sub-
metidos a uma segunda análise por 

outras três comissões (15 jurados). 
Somente depois dessa segunda ava-
liação, foram escolhidos os vencedo-
res em cada categoria (Gran Meda-
glia d’Oro, Medaglia d’Oro, Medaglia 
d’Argento e Medaglia di Bronzo). Essa 
“eleição em dois turnos” reduz as 
possíveis distorções causadas pelo 
fato de alguns jurados serem menos 
experientes nesse tipo de avaliação.
 Como jurado, o concurso serviu 
como oportunidade para degustar 
vinhos de países que não estão pre-
sentes no mercado brasileiro. Foi 
interessante ver que México, Vene-
zuela, Turquia, Croácia e Eslovênia, 
entre outros, estão surgindo no cená-
rio internacional, algumas vezes com 
exemplares bem interessantes.
 Também impress ionou  mui to  a 
competênc ia  e  e legânc ia  do  ser-
v iço  dos  sommel iers  i ta l ianos  que 
t raba lharam no  concurso .  Com 
um s incron ismo impress ionante , 
os  v inhos  eram serv idos  de  forma 
per fe i ta .  (GAP)

a Visão de um  jurado
oS númeroS do concurSo
• 3.634 vinhos inscritos de 27 países 
diferentes (Alemanha, Austrália, 
Áustria, Brasil, Bulgária, Canadá, 
Chile, Croácia, Eslováquia, Eslovênia, 
Espanha, França, Geórgia, Grécia, 
Hungria, Israel, Itália, México, 
Portugal, República Tcheca, 
Romênia, San Marino,
Sérvia-Montenegro, Suíça,
Turquia, Uruguai e Venezuela)
• 8.464 garrafas preparadas;
• 105 jurados divididos
   em 21 comissões;
• 137 garrafas defeituosas (3,76%);
•  > 25.000 taças;
• 700 decanters;
• 22.770 fichas de avaliação 
   preenchidas;
• 322.600 notas atribuídas;
• > 47.000 documentos registrados.

Agradecimento: ao Sr. Emilio Pelizzon, 
representante do ICE em São Paulo, pelo 
convite para participar como jurado do 
Concurso Enológico Internacional.

SALVADOR  Graça - (71) 3337-1111
Shopping Iguatemi - (71) 3450-1301
SÃO PAULO  (11) 3951-4333 www.anaimport.com.br

Tradicionais famílias do Douro reunidas para a produção de grandes vinhos.

DDouro  Portugalouro  Portugal
Tradicionais famílias do Douro reunidas para a produção de grandes vinhos.

ouro  Portugal
Tradicionais famílias do Douro reunidas para a produção de grandes vinhos.

Douro  PortugalDDouro  PortugalDouro  Portugal

Aprecie com moderação


