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Château Signac Cuvée Terra Amata 2001 (Rhône /França) – Um Côtes du 
Rhône Villages realmente diferenciado. Concentrado, muito pouco evoluído para 
sua idade, mostra aromas instigantes e uma persistência final notável. Uma grata 
surpresa! (Grand Cru) - NP 

Cinco Sentidos Gran Reserva 2004 (Mendoza/Argentina) – Um interes-
sante corte de Malbec (50%) e Cabernet Sauvignon (44%), com um toque de 
Syrah, de uma vinícola mendocina recém-chegada ao Brasil. Um vinho saboroso, 
potente, mas muito macio e redondo em boca. (MMVinhos) - GV 

Cortes de Cima 2004 (Alentejo/Portugal) – Aqueles que gostam de um dife-
rencial na famosa dupla alentejana Aragonês/Trincadeira têm neste tinto a pre-
sença harmoniosa da Syrah, complementada por um judicioso amadurecimento 
em barricas de carvalho. Sempre muito bem focado no típico núcleo frutado do 
Alentejo. (Adega Alentejana) - NP 

Ercavio Tempranillo Roble 2003 (Castilla-Toledo/Espanha) – A jovem viní-
cola espanhola Más que Vinos Ercavio produz este Tempranillo de boa relação 
preço/qualidade. Concentrado, tem aromas de fruta em compota e violetas e tani-
nos finos. Para quem gosta de vinhos em estilo mais moderno. (Decanter) - RA 

Glaetzer Bishop 2006 (Barossa Valley/Austrália) – Um vinho da nova geração 
da Austrália, assinado por Ben Glaetzer. Exibe aromas de frutas escuras maduras, 
com toques mentolados e defumados. Macio, tem bom corpo e ótima persistên-
cia. (Grand Cru) - MT/RA/GP

Navarro Correas Gran Reserva Malbec 2003 (Mendoza/Argentina) – Uvas 
selecionadas, barricas francesas por 14 meses, equilíbrio e maciez, nada é exa-
gerado neste vinho. Ainda com reflexos púrpuras apesar de aromas evoluídos: 
compota de frutas silvestres, madeira nobre, folhas de figueira, chocolate, notas 
terrosas (cogumelos), pimenta e levíssimo couro. Ótima acidez, equilibrado, tani-
nos gentis e retroolfato delicioso, com notas de figo e chocolate. Persistência 
média a longa. (Diageo) - AL 

Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo Grande Reserva 2005 
(Douro/Portugal) – Excepcional, potente sem ser caricato. Elegância e potência 
na medida certa. Aromas intensos de geléia de frutas escuras, tostado elegante, 

floral, especiarias, uvas passas e bacon. Encorpado e equilibrado, tem taninos 
marcantes e de boa textura. Revela sabores de chocolate amargo, frutas em com-
pota e pimenta. Ótima persistência. (Vinea Store) - AL

RAR 2004 (Campos de Cima/Brasil) – Um dos bons tintos nacionais, que a 
Miolo produz com uvas do industrial gaúcho Raul Anselmo Randon (daí o nome), 
cultivadas a 1.000 metros de altitude. Corte de Cabernet Sauvignon e Merlot. 
Muita fruta, ótima acidez e bom corpo, com 13,5% de álcool e taninos ainda 
marcantes, mas de boa qualidade. Deve melhorar com mais dois anos de gar-
rafa. (Miolo) - GV  

Rippon Riesling 2005 (Central Otago /Nova Zelândia) – Um belo exem-
plar desta varietal, que vem surpreendendo na Nova Zelândia, este vinho 
agrada por seu delicado equilíbrio, aromas de mel e de frutas maduras e 
sofisticadas notas minerais. Tem ótima acidez, boa concentração e longa per-
sistência. (Premium) - MT/RA 

Santa Rita Gran Hacienda Rosé Shiraz 2007 (Maipo/Chile) – Rosé deli-
ciosamente frutado e fresco que, apesar dos 14,5% de álcool, é bastante delicado 
e saboroso. Aromas de groselha, pêssego, framboesas e leve floral tornam este 
vinho refrescante e agradável. (Grand Cru) - AL

Septima Chardonnay/ Semillon 2007 (Mendoza/Argentina) – Da sub-
sidiária argentina da Codorníu vem esse branco leve, frutado e com boa acidez, 
que não passa por carvalho. Pode ser tomado como aperitivo ou acompanhar pra-
tos leves, como saladas e massas. (Interfood) - GV

Torus Blanc Pacherenc du Vic Bilh 2006 (Madiran/França) – O “rei do 
Tannat”, Alain Brumont, também produz brancos instigantes e originais como 
este, feito com a uva Petit Corbus, cheio de aromas cítricos (“agrumes”), florais 
e minerais. Com boa acidez e 14,5% de álcool, é um excelente vinho para acom-
panhar comida. (Decanter) - GV

Viña Mocen Sauvignon Blanc 2006 (Rueda/Espanha) – Um raro Sau-
vignon Blanc espanhol, de bom custo/benefício, que comprova a vocação da 
região de  Rueda para brancos de grande frescor. Muito equilibrado e de grande 
tipicidade. (Expand) - NP

“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”.

alois lageder pinot nero alto adige 2004  (Alto Adige/  itáliA)
–  elegAnte e  refinAdo,  produzido pelo crAque Alois lAgeder,
umA referênciA obrigAtóriA no Alto Adige,
subestimAdA região dA itáliA,
este vinho surpreende pelos
delicAdos AromAs de cerejAs,
envoltAs em fino cArvAlho tostAdo,
com notAs florAis e  de especiAriAs.  mAcio,
AgrAdável,  sAboroso e longo,  reflete A boA AdAptAção
dA Pinot noir  no norte dA itáliA.  (mistrAl)  -  AA


