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Burmester Jockey Club Reserva (Douro/ Portugal) – Um belo Porto no estilo 
Tawny (amadurecimento relativamente prolongado em madeira), elaborado a partir de 
lotes criteriosamente escolhidos, com média de 7 anos. Sedutores toques oxidativos 
mesclam-se a um núcleo frutado de boa intensidade, culminando num final prolongado e 
muito equilibrado. Tem ainda ótima relação preço x qualidade. (Adega Alentejana) - NP

Colonial Estate Envoy 2005 (Barossa Valley/ Austrália)  – Um corte típico 
do Vale do Rhône – Grenache, Syrah e Mourvèdre –, com  sotaque australiano, o Envoy 
é um vinho de grande expressão, deliciosos sabores e aromas explosivos. A passagem 
por carvalho francês lhe confere grande elegância, ressaltada nos aromas de frutas 
perfeitamente maduras e fino tostado. (Grand Cru) - AA 

Cousiño Macul Antiguas Reservas Cabernet Sauvignon 2004 (Maipo/
Chile) – Para muita gente, o Macul foi, provavelmente, o primeiro Cabernet Sauvignon 
chileno provado. Este 2004 (ano em que a vinícola completou 150 anos) mostra que ela 
continua em forma. É um típico CS do Maipo, com muita fruta vermelha, especiarias 
(pimenta-do-reino) e o mentolado que é quase uma impressão digital. Na boca, tem boa 
acidez, taninos bem integrados e só peca por um pouco de álcool a mais. Ao contrário 
de muitos CS chilenos, é mais elegante do que potente. (Santar) - GV

Engelbrecht Els Guardian Peak SMG 2004 (Stellenbosch/ África do Sul) – 
Um corte típico do Rhône meridional, excepcional e aveludado. Muito sabor por preço 
justo! Elegante, complexo, proveniente de terroir que se beneficia de brisas marítimas 
ao anoitecer e amadurecido em barricas americanas e francesas por 18 meses. Aromas 
delicados: fruta madura, tostado, geléia de frutas vermelhas, figos, baunilha e balsâmi-
cos. Excepcionalmente equilibrado, taninos finos, delicado. Longo! (Vinci) - AL

Farnese Edizione 07 (Abruzzo & Puglia/ Itália) – Já indicamos este vinho, 
em sua edição 06 (lembre-se, o número não é indicativo da safra). Só gostaríamos de 
lembrar aos fãs desse incrível vinho italiano que a nova edição já chegou (a safra, só 
para informação, é 2005). Ainda melhor que o 2004, esta preciosidade, baseada em 
cinco uvas autóctones da Itália (Sangiovese e Montepulciano, ambas de Abruzzo, e 
Primitivo, Malvasia Nera e Negroamaro, da Puglia), é um dos melhores vinhos da Itália 
e merece ser conhecido. (World Wine) - AA

Glen Carlou Syrah 2005 (Paarl/ África do Sul) – Este sul-africano tem a 
assinatura de David Finlayson, um craque por excelência, que trabalha com uvas pro-
venientes de vinhedos exemplares, de muito baixo rendimento. Fermentado e amadu-
recido em barricas de carvalho com idades escalonadas, mostra-se encorpado, com 
boa estrutura tânica e final prolongado. Além da Syrah (94%), tem também pitadas de 
Mourvèdre (5%) e Viognier (1%). (Grand Cru) - NP

Mas de Aveylans Cuvée Prestige Syrah 2005 ((Languedoc-Roussillon/ 
França) – Um verdadeiro achado, este moderno francês mostra o quanto evoluíram 
os vinhos do Sul da França. Intenso, encorpado, muito saboroso e elegante, tem aromas 
de frutas escuras entremeadas a chocolate e tostado, taninos muito finos e longa per-
sistência, além de excelente relação preço/qualidade. (Casa Flora/ Porto a Porto) - AA

Palliser Estate Sauvignon Blanc 2006 (Martinborough/ Nova 
Zelândia) – Recomendações de vinhos brancos da Nova Zelândia não podem deixar 
de fora este vinho, que já virou um clássico representante da ilha no Brasil. 
Cor palha claro, aromas herbáceos e de frutas brancas, excelentes acidez e 
persistência fazem dele uma excelente opção. (Premium) - RA/MT

Philipponnat Brut Royale Réserve (Champagne/ França) – Um excelente 
champanhe, elegante, sofisiticado e muito representativo, por um preço justíssimo. 
Destaque para os aromas de frutas secas e leveduras, típicos da região, e para os 
delicados sabores. Clássico. (Terroir) - AA

Raka Figurehead 2004 (Overberg/ África do Sul) – Um legítimo corte bor-
dalês, com acréscimo da Pinotage, só para dar uma “cor local”. Raka é hoje um dos 
mais conceituados produtores da África do Sul e seus vinhos têm grande personalidade. 
É o caso do Figurehead, um tinto de classe, com aromas e sabores concentrados, fina 
textura e ótima persistência. Bom para acompanhar carnes suculentas. (Decanter) - AA

Te Mata Cape Crest Sauvignon Blanc 2005 (Hawke’s Bay/ Nova Zelândia) –
Os aromas minerais e defumados deste Sauvignon Blanc mostram porque o país é tão 
reconhecido quando o assunto são os vinhos dessa varietal. Intenso e muito persis-
tente, tem na acidez refrescante um de seus melhores atributos. (Mistral) - RA/MT

“A cAdA edição, os editores de Wine style selecionAm vinhos que considerAm comprAs interessAntes, ou porque são bons exemplos de um 
estilo, região ou vAriedAde, ou porque oferecem boA relAção preço/quAlidAde em suA respectivA fAixA de preço, independentemente de serem 
mAis bArAtos ou mAis cAros – ou sejA, em compArAção com os preços médios de vinhos equivAlentes em quAlidAde nAquelA fAixA de preço”.

sPringField sauvignon BlanC “liFe From stone” 2006 (roBertson/

ÁFriCa do sul)  esse vinho tem (de sobrA) tudo o que
se esperA de um Sauvignon 
Blanc  do novo mundo: 
AromAs intensos
de frutAs como mArAcujá 
e grApefruit,  mAis o típico 
toque herbáceo e o cArActerístico “pipi de chAt”
(em bom português, xixi de gAto); nA bocA, é outrA explosão 
de frutA, com belíssimA Acidez e finAl seco. delicioso! (expAnd) – gv


