
Cúpula da Cachaça

Significado da palavra Sommelier:

Fonte Google e Wikipedia:

A profissão de sommelier nasceu no século XIX em grandes restaurantes e grandes
hotéis.  A atividade essencial do sommelier é dentro desses estabelecimentos. Ele
é o responsável pela escolha e compra dos vinhos e demais bebidas, para isto terá
conhecimento geral das bebidas alcoólicas ou não. Hoje estes conhecimentos já são
mais especificos em uma ou outra determinada bebida.

Muitas pessoas acham que sommelier só entende de vinhos, mas a profissão é muito
mais ampla.

Hoje temos sommeliers de vinhos, licores, cachaças, uisques, cervejas, chás, água
mineral, queijos, azeites, tabaco, etc.
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Lei 12467 de 26 de agosto de 2011

Dispõe sobre a regulamentação do exercicio
Da profissão de sommelier

Art. 1º - Considera-se sommelier, para efeitos desta Lei, aquele que executa o serviço
especializado de vinhos em empresas de eventos gastronômicos, hotelaria, restaurantes
supermercados e enotecas e em comissaria de companhias aéreas e marítimas.
Art. 3º - São atividades específicas do sommelier:
I-participar no planejamento e na organização de eventos de vinhos nos estabelecimentos
referidos no artigo 1º;
II – Assegurar a gestão e aprovisionamento e armazenagem de produtos relacionados ao
serviço de vinhos;
III - Preparar e executar o serviço de vinhos;
IV- Atender e resolver reclamações de clientes aconselhando e informando sobre as 
características do produto; e, 
V – Ensinar em cursos básicos e avançados de  profissionais sommelier.

(a) Dilma Rousseff.
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5ª Reunião Anual

Nova Consulta Pública sobre Madeiras – análise fitoquímica sem lista

Do Canavial à mesa, onde estão os entraves? – falta de profissionalismo

Revista da Cúpula 2017 – lançamento na Expocachaça em BH

Interpretação da IN 13 – saída do alambique com mais de 48% de alcool - divergências

Ranking 2018 – lista separada de brancas e amarelas – inicio 14/08

Debate com produtores e representantes da cadeira produtiva – clandestinidade e taxação

Imagem da Cachaça no Mercado Interno – cursos p/ atendentes Rio e S. Paulo


