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Bodegas Sierra Salinas Mira 2003 (Alicante/Espanha) – Um ótimo vinho 
espanhol, de Alicante, produzido com a Monastrel, com pequena porcentagem de 
Garnacha. Concentrado e encorpado, exibe aromas de frutas escuras, chocolate e 
tostado elegante, mesclados a especiarias. Tem boa acidez e álcool equilibrado, 
taninos muito finos e longa persistência. (Península) - AL 

Callejo Crianza 2005 (Ribera del Duero/Espanha) – Da Bodegas Félix Calle-
jo, está chegando agora ao mercado brasileiro. Prima pela excepcional relação 
preço/qualidade e agrada muito pelos aromas de frutas maduras com notas mine-
rais, boa acidez e final agradável e persistente. (Casa do Vinho/BH) - GL 

Château La Tour de By 2003 (Bordeaux/França) – Um exemplo de Bordeaux 
Cru Bourgeois Supériéur AOC, produzido com uvas provenientes de videiras de 40 
anos. Dominado pela Cabernet Sauvignon (75%), mostra aroma terroso e especi-
arias. Tem boa presença na boca, frescor agradável e corpo médio. Um Bordeaux 
“ainda” fiel ao seu estilo clássico ou tradicional (aqui nada de fruta muito concen-
trada ou potência) e de sua boa relação qualidade e preço. (Decanter) - GL 

Maison Champy Gevrey-Chambertin Vieilles Vignes 2004 (Bor-
gonha/França) – Um ótimo borgonha tinto, em que a Pinot Noir se espressa com 
excelente tipicidade. Aromas de framboesas, emolduradas por fino carvalho, 
precedem um vinho delicado e sutil, equilibrado, com taninos finos e muito boa 
persistência. (Vinci) - AL

Michele Castelani Valpolicella Classico Superiori Costamaram 
2004 (Veneto/Itália) – Evoluído, tem seu ponto alto no sofisticado perfil aromáti-
co, que mostra cerejas e chocolate, com toques de torrefação. A excelente acidez 
equilibra o álcool, num vinho pronto para consumo, com taninos resolvidos e ex-
celente persistência. (Decanter) - FB 

Montepulciano d´Abruzzo Colline Terramane 2004 (Abruzzo/Itália) 
– A menção “colline terramane” no rótulo deste vinho do bom produtor Farnese é 
uma indicação de qualidade, por ser a mais nova DOCG dessa tradicional apela-
ção, o que se confirma ao prová-lo. É um vinho de bom corpo, com acidez mar-
cante e taninos redondos. Equilibrado (apesar dos 14% de álcool), oferece aromas 
intensos de fruta madura (ameixa em geléia), com um toque de especiarias. Vai 

bem, por exemplo, com massa à bolonhesa. Preço atraente para a qualidade que 
oferece. (World Wine) - GV    

Pasión 4 2006 (Mendoza/Argentina) – Inusitado (e interessante) corte de Char-
donnay (70%) e Chenin Blanc (30%) do vale de Uco. É um vinho agradável e bas-
tante frutado (maçã verde), não muito encorpado e macio em boca. A boa acidez 
e a ponta de álcool a mais (14%) o credenciam a acompanhar pratos à base de 
peixe ou bacalhau. Boa relação preço/qualidade. (Enoteca Fasano) – GV

Pegasus Bay Sauvignon/Semillon 2007 (Canterbury/Nova Zelândia) – A Nova 
Zelândia vem se revelando cada vez mais uma pequena França vinícola. Isso se 
nota neste grande branco estilo Pessac-Leognan, da vinícola Pegasus Bay. Aro-
mas finos, com toques cítricos e herbáceos, com leve nota mineral. Na boca tem 
bom corpo e certa untuosidade, tudo muito bem integrado. Novidade no mercado 
e pelo que saiba um dos poucos vinhos brancos neozelandês de estilo Bordeaux 
branco. Muito boa relação qualidade e preço. (Premium Wines) - GL

Quinta do Noval Cedro do Noval 2004 (Douro/Portugal) – Bastante jo-
vem, este belo vinho do Douro exibe aromas de frutas escuras em geléia, espe-
ciarias, mineral e notas terrosas. Tem boa expressão na boca, com taninos finos, 
corpo médio e boa persistência. Um belo tinto, desta Quinta, que é referência 
obrigatória em Vinho do Porto e que agora também mostra classe nos Douro DOC 
(Grand Cru) - AL 

Stellenzicht Pinotage Golden Triangle 2003 (Stellenbosch/África do Sul) 
– Um sul-africano de elite, produzido com a uva típica da África do Sul, que se 
expressa nos aromas característicos de frutas maduras, couro, balsâmicos, com 
toques de alcatrão e fumaça. Para os apreciadores da varietal, é referência ob-
rigatória. (World Wine) - FB

Viña Litoral Ventolera Sauvignon Blanc 2007 (Valle de Leyda/Chile) 
– Uma sinfonia de aromas exuberantes, de frutas cítricas, maracujá, mescladas 
a notas herbáceas e minerais. Esta é a melhor descrição para este novíssimo 
Sauvignon Blanc do Vale de Leyda no Chile, que acaba de chegar ao Brasil. Os 
sabores são concentrados, a acidez é muito marcante e o final, delicioso. Para um 
ensolarado dia de verão, é aposta certa. (Casa do Porto) - AA/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”.

TENUTE SILVIO NARDI - BRUNELLO DI MONTALCINO “MANACHIARA” DOCG 2001

(toscAnA/itáliA) – um brunello de exceção, este belíssimo vinho,
em estilo mAis moderno, diferenciA-se pelA frutA bem destAcAdA,
emoldurAdA pelo fino cArvAlho frAncês
de Allier e pelo Austero cArvAlho
esloveno. exibe AromAs sutis de
frutAs escurAs, com notAs de Anis
e chocolAte, Além de leve tostAdo.
nA bocA, A mAciez é suA cArActerísticA mAis sedutorA, num vinho
equilibrAdo, de bom corpo, longA persistênciA e deliciosos sAbores.
pode ser consumido AgorA ou guArdAdo por mAis Alguns Anos. (AnA import) - AA 

ANA IMpORT www.anaimport.com.br; CASA DO pORTO www.casadoporto.com; CASA DO VINHO www.casadovinho.com.br; DECANTER www.decanter.com.br; 
ENOTECA fASANO www.enotecafasano.com.br; GRAND CRU www.grandcru.com.br; pENíNSULA www.peninsula.akinaloja.com.br; pREMIUM www.premiumwines.com.br; 
wORLD wINE www.worldwine.com.br; VINCI www.vincivinhos.com.br


