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vinhOs dO Brasil



 para esta edição, foram introduzidas várias mudanças na já consagrada metodologia do 

Guia, visando aprimorar ainda mais os critérios usados para a aquisição e avaliação dos vinhos 

brasileiros. por uma questão de logística e reprodutibilidade, todos os vinhos avaliados no Guia 

foram comprados em lojas e supermercados da Grande são paulo, da mesma maneira que o 

consumidor o faria. tal procedimento, além de garantir que todas as amostras são representativas 

daquilo que se oferece ao consumidor, evita qualquer tipo de manobra que possa colocar em 

dúvida a procedência dos vinhos avaliados. o painel de degustadores foi drasticamente reduzido,  

integrado nesta edição por diretores da ABs-sp, de reconhecida experiência na avaliação sensorial 

de vinhos. A ficha de degustação utilizada foi a oficial da ABS-SP, a mesma que é utilizada para a 

avaliação de todos os vinhos degustados na entidade. As degustações foram realizadas na sede da 

ABs-sp, no período da manhã, em condições ideais de luz e temperatura, com a utilização de taças 

ISO de degustação para os tintos e brancos e taças tipo flûte para os espumantes. Os vinhos foram 

degustados totalmente às cegas, em sua correta temperatura de serviço e separados por varietal 

e, no caso dos vinhos de assemblage, em duas faixas de preço, o que acabou gerando uma nova 

categoria de vinhos, que aparece pela primeira vez no Guia ABs-sp, que é a categoria dos vinhos 

premium. mostramos em primeira mão os resultados das diferentes categorias de vinhos brasileiros, 

destacando os três primeiros colocados em cada uma delas. A íntegra do Guia ABs-sp vinhos 

Brasileiros 2003/2004 está disponível no site www.abs-sp.com.br

Premium

Salton Talento 2002 (83,7)
O Talento é um corte de cabernet 

sauvignon, tannat e merlot, com 

passagem em barricas novas 

de carvalho francês. Mostra intensa 

cor rubi, com reflexos violáceos, 

jovem e vibrante. Seu perfil

aromático é bastante complexo, 

com frutas escuras em geléia, 

frutas secas, chocolate, notas 

resinosas e leves toques florais. 

Equilibrado, macio, concentrado

e com boa persistência, tem 

taninos finos e delicioso retro-olfato.

Don Laurindo Assemblage 
Reserva 2002 (82,5/100)
Vinho de roupagem púrpura, 

de boa intensidade e sem 

evolução. Aromas delicados de 

cana de açúcar, frutas escuras, 

com notas florais e toques de 

alcatrão e defumado. Encorpado, 

concentrado e ligeiramente 

alcoólico, tem boa persistência, 

taninos de boa qualidade

e retro-olfato agradável.

RAR Reserva de Família 2002 
- Miolo (81,9/100)
Aqui a cor é rubi, intensa, com 

reflexos púrpura bastante 

evidentes. No nariz mostra toques 

evoluídos de couro e estábulo, 

com frutas escuras e carvalho 

tostado. Tem bom corpo, taninos 

de média qualidade ainda bastante 

presentes, boa concentração

e persistência de média para longa.

esPumante 
Brut

Chandon Excellence Brut 
Reserve (83,2/100)
Vinho espumante de cor

amarelo-palha intenso e toques

de cobre, com espumatização 

perfeita, composta por bolhas 

minúsculas, numerosas

e persistentes. Possui aromas 

bastante complexos, com 

frutas maduras e frutas secas, 

especiarias, lanolina e tostado.

Boa estrutura de boca, com 

excelente acidez, espuma 

consistente, equilíbrio perfeito, 

bom corpo, longa persistência

e aristocrático retro-olfato de frutas 

secas, leveduras e tostado. Merece, 

com méritos indiscutíveis, o título 

de Melhor Espumante Brut do Brasil.

Marco Luigi Brut (Adega Victor 
Valduga) (82,4/100)
Vinho espumante de cor amarelo-palha

intensa, com reflexos dourados e 

excelente espumatização. Destaque 

para os aromas de frutas tropicais 

maduras, com notas amanteigadas 

e de coco, além de toques

de tostado. Bom ataque, com 

acidez refrescante, espuma 

consistente, boa persistência

e retro-olfato de frutas, com

toques de torrefação.

Cave de Amadeu Amadeu Brut 
(80,2/100)
Vinho espumante de cor

amarelo-palha, de boa intensidade,

com bolhinhas minúsculas

e numerosas. Aromas delicados

de frutas secas, com toques

de baunilha e manteiga.

Na boca tem grande frescor, 

espuma consistente, bom 

equilíbrio, muito boa persistência

e retro-olfato de frutas e tostado.

esPumantes 
diversOs

Salton Prosecco Brut 2004
(80/100)
Espumante de cor verde-citrino,

claro, com excelente espumatização 

e aromas intensos e típicos, com 

notas cítricas e florais. Leve, tem 

espuma generosa e consistente, 

com grande frescor e boa persistência.

Chandon Passion Demi-Sec 
(77,8/100)
Delicada cor salmão,

neste espumante de intensos 

aromas frutados, evocando

lechias e exibindo notas 

florais. Tem boa doçura,

bem compensada pela refrescante 

acidez, ótima persistência

e intenso retro-olfato.

Cave Antiga Moscatel 
Espumante 2003 (72/100)
Claro e delicado, com espuma 

generosa, tem aromas muito 

típicos da moscatel, frutados

e florais. Leve, tem excelente 

doçura, boa persistência e 

agradável retro-olfato de limão.

a associação Brasileira de sommeliers - são Paulo

está apresentando a terceira edição de seu Guia aBs - sP 

Vinhos Brasileiros, o único realizado com metodologia 

adequada para a avaliação dos vinhos disponíveis 

no mercado de são Paulo.

6362



violácea intensa e aromas

muito frutados, com chocolate

e especiarias. Macio e levemente 

alcoólico, tem taninos de boa 

qualidade ainda bastante 

presentes, bom corpo

e persistência média a longa. 

Destaque para o retro-olfato,

de frutas e chocolate.

Garziera Shiraz 2003
- Vinícola Lagoa Grande
 (75/100)
Este shiraz do Vale do São 

Francisco confirma a vocação

da região para esta varietal.

Rubi com reflexos violáceos,

tem aromas exóticos de licor

de jabuticaba, especiarias, 

azeitonas, chocolate e alcatrão. 

Exibe boa concentração

de sabores, belo corpo,

taninos em grande quantidade,

mas de boa qualidade

e persistência muito boa.

Deve melhorar com mais

um pouquinho de adega.

Don Laurindo Ancellotta 2001 
(75,6/100)
Esta varietal italiana se presta

bem para cortes, mas esta

varietal é até que bastante 

interessante. Mostra cor rubi 

intensa, com aromas frutados

e notas florais. Bom ataque,

com intensa acidez e boa 

concentração de sabores,

exibe bom corpo e persistência 

muito boa. O retro-olfato

é bastante agradável.

Aurora Pinot Noir Varietal 2003 
(71,3/100) 
Apesar de jovem, este pinot noir

se mostra muito evoluído, 

com tons de granada e média 

intensidade de cor. Aromas sutis, 

de frutas secas, com toques 

terrosos e tostado. Boca sem 

grande expressão, com taninos 

médios e certa adstringência final. 

Pouco persistente, tem corpo 

médio e final austero. Como se 

trata do melhor vinho brasileiro 

desta uva, dá para sentir que 

a pinot noir no Brasil deve ser 

reservada exclusivamente para

a produção de espumantes.

Dal Pizzol Gamay-Beaujolais 
2004 (75/100)
Tirando a gritante impropriedade 

do nome, já que Beaujolais é uma 

região demarcada da França, este 

vinho da uva gamay se mostra 

com cor violácea, aroma discreto 

de frutas, com notas florais.

Na boca tem acidez elevada, corpo 

leve e média intensidade, bem

ao estilo dos vinhos franceses

mais simples, produzidos com

a gamay em Beaujolais.

Valmarino Cabernet Franc 2002 
(74/100)
A cabernet franc é uma varietal 

difícil, especialmente no Brasil. 

E este vinho não foge à regra, 

mostrando cor rubi escuro, com 

evidentes reflexos acastanhados, 

aromas de frutas, com toques 

de chocolate e notas herbáceas 

(gerânio). Aqui, o corpo é médio, 

os taninos até que de qualidade 

razoável e a persistência boa. 

Don Laurindo Assemblage 2001 
(78,3/100)
Um bom vinho, com destaque

para sua relação custo/benefício, 

este corte mostra cor rubi 

com reflexos granada, aromas 

interessantes de frutas vermelhas, 

com notas florais e ligeiro toque

de couro e acordes resinosos.

Na boca mostra-se de corpo médio 

a leve, com leve predomínio

do álcool sobre a acidez, taninos 

médios/finos, com boa persistência 

e sem amargor final.
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chardOnnay

Cavalleri Chardonnay 2002 
(83,9/100)
Um típico chardonnay do Novo 

Mundo, de cor amarelo-ouro 

intensa e aromas destacados

de frutas tropicais maduras, bem 

emolduradas por carvalho tostado 

e notas amanteigadas, com fundo

de baunilha. Ataque macio

e potente, com acidez e álcool

bem equilibrados, boa 

concentração, corpo médio

e persistência também média.

O retro-olfato, muito intenso, 

mescla frutas e carvalho tostado.

Miolo Chardonnay Reserva 
2002 (80,5/100)
Vinho de cor amarelo-ouro,

intensa e brilhante, com fortes 

notas de tostado no nariz, 

precedendo as frutas tropicais 

maduras e a baunilha.

Na boca mostra acidez refrescante, 

bom corpo, maciez, concentração

e persistência médias.

O retro é dominado pelo 

carvalho tostado.

Cordelier Chardonnay Reserva 
2002 (78,8)
Dourado intenso na cor, este 

chardonnay mostra aromas de 

abacaxi e melão, muito maduros, 

com notas de manteiga e leve tostado. 

Na boca tem média concentração, 

com acidez adequada, corpo

médio e boa persistência, com

retro-olfato delicado.

merlOt

Don Laurindo Merlot 2001
(77/100)
Vinho de cor granada, demonstrando 

grande evolução. Os aromas são

de frutas passas, com cacau, mentol

e tostado. Agradável na boca, 

é macio, com boa acidez, corpo 

médio, taninos já resolvidos e com 

retro-olfato mentolado. Para beber já.

Miolo Reserva Merlot 2000 
(75,2/100)
A cor aqui é rubi, com evidente 

halo de evolução e aromas também 

evoluídos de frutas maduras, 

com baunilha, tostado e fundo 

herbáceo. Na boca tem boa acidez, 

mas sobra um pouco o álcool.

Tem taninos médios, corpo leve 

a médio, persistência média e leve 

adstringência final. Para beber agora.

Boscato Reserva Merlot 2002 
(75/100)
Vinho de cor rubi, de média 

intensidade, com aromas que 

lembram frutas maduras e evidente 

caráter herbáceo. Ataque médio, 

com boa acidez, taninos de média 

qualidade, persistência média

e retro-olfato agradável.

caBernet 
sauvignOn

Pizzato Cabernet Sauvignon 
2002 (80/100)
Vinho de cor rubi, escuro,

com interessantes aromas de frutas

escuras muito maduras, com notas 

herbáceas muito finas, além

de chocolate e tostado. Ótimo

na boca, tem refrescante acidez, 

bom corpo, intensa concentração 

de sabores, taninos finos e muito 

boa persistência Retro agradável

de frutas e chocolate. Belo trabalho 

com a cabernet sauvignon.

Boscato Cabernet Sauvignon 
Gran Reserva 2001 (78,6/100)
Outro bom exemplar

de cabernet sauvignon, de cor

rubi, intenso e aromas de frutas 

escuras (geléia de jabuticaba),

com chocolate, floral e carvalho 

bem integrado. Na boca mostra-se

com corpo médio, boa acidez, 

taninos de boa qualidade

e persistência também muito boa.

Don Laurindo Reserva Cabernet 
Sauvignon 2002 (78,4/100)
Rubi violáceo intenso, este 

cabernet mostra força, com belos 

aromas de frutas escuras, coco, 

baunilha, especiarias e cana de 

açúcar. Ataque potente e macio,

tem bom equilíbrio, taninos

finos e boa persistência final.

OutrOs 
tintOs

Cave de Pedra Tannat Reserva 
2002 (78,2/100)
Potente e com boa personalidade, 

este tannat mostra cor rubi/
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