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Insira aqui o seu email para receber gratuitamente

dicas, histórias, vídeos e muito mais do Vinho&Etc!

Seu e-mail

QUERO RECEBER

Acreditamos que o vinho é um grande motivo para

aproximar as pessoas. A cada rolha, uma nova história

para contar.

Somos apaixonados pela experiência que envolve o

vinho. Por isso criamos essa grande mesa online para

compartilhar dicas e histórias maravilhosas.

As informações trazidas aqui são experiências reais de

viagens e relatos de especialistas isentos sobre o que

realmente é o vinho e seus benefícios.

Te convido a participar dessa comunidade, aprender

mais sobre regiões produtoras, viagens

enogastronômicas e o verdadeiro segredo do vinho.

Deguste, harmonize, aprenda e compartilhe!

Piace a 3 amici

Vinhoetc
44.079 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina

Imagine uma região da Itália com panorama de in nitas colinas, ciprestes e oliveiras… 

Pensou na Toscana? Aposto que sim. 

Pensou no Chianti e Brunello di Montalcino? Pois é.  

Esse quadro é exatamente o que todos imaginam. Apesar de morar há muito tempo na Itália, eu mesma

caio nestes lugares-comuns.  A convite da Câmera de Comércio de Pisa, fui descobrir uma

outra Toscana: insólita, repleta de vinhos excelentes e paisagens deslumbrantes e sem tumulto de turismo

de massa. Onde você tem colinas, montanhas, cidades medievais, passeios culturais e praias!  
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Ada Regina Freire
Uma carioca que mora em Udine há
mais de 20 anos e é gura de
destaque no mundo dos vinhos da
região: Sommelière formada pela
AIS, membro de Consórcio
Regulador das DOC'S e uma das
juradas que elaboraram o
prestigiado Guida ai Vini del Friuli-
Venezia Giulia.

Jean Claude Cara
Consultor em vinhos e chef de
cozinha, o nosso homem na França,
diretamente de Bourgogne.
Apresenta uma viagem permanente
pelas regiões mais belas e saborosas
do país.

  26 Comentários

  26 Comentários

  16 Comentários

Descobri Volterra assim por acaso, essa cidadezinha de origem etrusca perdida no tempo posicionada no

alto de um rochedo que inspirou uma passagem do livro e lme New Moon da Saga Twilight. Pelo menos

um dia inteiro, para visitar o museu da civilização etrusca e dar um passeio no centro histórico. Ali um

excelente restaurante: a charmosa Enoteca del Duca com menu tradicional onde não faltam as trufas

negras e javali! Os vinhos do proprietário,  , exprimem grande elegância e

modernidade ao mesmo tempo.  

 

Uma parada obrigatória em Lajatico, cidade natal de  , leva até o famoso “

” . Ideado por Bocelli, esse enorme espaço aberto no alto de uma colina abriga uma escultura

gigante renovada todos os anos, instalada sobre um pequeno lago com inúmeras rãs coaxando numa

sinfonia natural. Geralmente são 2 as apresentações junto a ilustres convidados estrangeiros. Nessa data

um movimento continuo de limusines, helicópteros, alteram a costumeira pacatez dos vilarejos, trazendo

o jet-set internacional para assistirem aos concertos.  
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Em busca de paz e sossego? Boa pedida a  , uma vinícola com hospedagem num ex-

convento garante essa opção. Menos espiritual porém mais verde a  . Literalmente

dentro de uma oresta. E um dos mais surpreendentes vinhos brancos experimentados na Toscana:

o Ficaia a base de Pinot Blanc e Viognier. 

Depois de tantas colinas, sinto a necessidade de ver o mar.  A viagem nao é longa, em 40 minutos se chega

em Riparbella onde a vinícola dedicada à produção orgânica e eco-sustentável   encanta com

sua bela arquitetura moderna. A sala das barricas oferece uma experiência esotérica, uma musica

vibracional de sinos tibetanos acalentam os vinhos em envelhecimento. Imperdível o espumante 36

meses sobre leveduras a base de Gros Manseng. Tintos de uma neza e potência de cair o queixo, com

excelente relação custo-benefício.  
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O Vale de Cecina, que compreende o lugarejo de Riparbella conta com outro produtor

excelente:  , 100% biodinâmico, de propriedade de Eric Albada o mesmo proprietário

do   e em Bordeaux.  A adega que foi eleita dentre as mais bonitas

e de valor arquitetônico da Toscana foi projetada em base aos princípios do Feng Shui.  A escolha

da Toscana para esse projeto, certamente se deve à  excelente condição climática e o exclusivo solo rico

de fósseis marinhos. O maior destaque são os vinhos feitos com castas internacionais. 

 

Um bom passeio fora dos circuitos de vinhos é o   em Pontedera, onde o símbolo da

Itália sobre duas rodas foi concebido e realizado. Naturalmente, quem vem a Pisa obrigatoriamente deve

bater o ponto no monumento italiano mais famoso do mundo: a   E aposto duas caixas

de Sangiovese que até você não irá resistir à tentação de tirar foto “segurando” a torre…  
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Vamos lá, dia de variar o cardápio. Hora de colocar a mão na massa e preparar o cardápio.

Uma carioca que mora em Udine há mais de 20 anos e é gura de destaque no mundo dos

vinhos da região: Sommelière formada pela AIS, membro de Consórcio Regulador das DOC'S

e uma das juradas que elaboraram o prestigiado Guida ai Vini del Friuli-Venezia Giulia.

   

 

Links: 

http://www.comune.volterra.pi.it/museo-etrusco-guarnacci 

http://www.enoteca-delduca-ristorante.it 

http://www.agriturismo-marcampo.com/podere-marcampo.htm 

https://badiadimorrona.gaslinialberti.it 

http://www.uccelliera.com 

https://www.laregola.com 

http://www.caiarossa.com 

https://www.museopiaggio.it 
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Você não está autorizado a visualizar esta parte

Seu endereço de email não será publicado.Campos obrigatórios são marcados *

*

*

ENVIAR COMENTÁRIO

   Av. das Américas, 3443 Bl 01 Sala 301 

Américas Corporate - Barra da Tijuca

Tel.: 21 3433-7833

suporte@vinhoetc.com.br

Preencha os caracteres abaixo: 

 

Enviar
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