
	 Não	vai	 longe	o	 tempo	em	que	a	 simples	menção	à	

Argentina	 remetia,	 quase	 que	 automaticamente,	 à	 uva	

Malbec,	que	era	–	e	continua	sendo	–	muito	 importante	

no	país.	Ela	é	a	variedade	mais	plantada	e	ainda	responde	

por	boa	parte	dos	vinhos	de	alta	gama	que	produz.	Mas,	

hoje,	ao	lado	dos	muitos	exemplares	que	levam	no	rótulo	

o	nome	da	onipresente	Malbec,	despontam	vinhos,	varie-

tais	ou	de	corte,	feitos	com	cepas	que,	até	recentemente,	

poucos	enófilos	associariam	ao	país	vizinho,	como	a	Petit 

Verdot,	 a	Cabernet Franc	 e	 a	Corvina,	 entre	 as	 tintas,	 ou	 a	

Pinot Gris	(ou	Grigio),	entre	as	brancas.	Também	cresce	a	

aposta	na	Bonarda,	que	era	a	vitisvinífera	mais	plantada	

na	Argentina	até	ser	suplantada	pela	Malbec,	e	que	sem-

pre	 foi	 vítima	 da	 superprodução	 e	 da	 falta	 de	 atenção	

nos	vinhedos	(ver	quadro	com	os	melhores	vinhos	degus-

tados	pela	equipe	da	Wine	Style	em	Mendoza,	especial-

mente	para	esta	edição).	

	 Com	 relação	 à	 Malbec,	 destaca-se	 a	 preocupação	 de	

identificar	com	precisão	a	influência	do	terroir,	mapeando	
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por 	ArThur	AzEvEdo

Com a incorporação de novas uvas
e novos cortes a seu repertório,
por um crescente número de vinícolas, 
o vinho argentino é, cada vez menos, 
um tango de uma nota só

Reinado da Malbec 
já não é absoluto

Uvas e Vinhos



as	 regiões	 com	 o	 uso	 de	 satélites,	 dividindo	

vinhedos	 em	 parcelas	 menores,	 com	 a	 co-

lheita	 de	 uvas	 de	

caráter	 diferente,	

que	 irão	 se	 trans-

formar	 em	 vinhos	

de	 grande	 persona-

lidade.	 hoje	 não	 é	

incomum	encontrar	

vinhos	 de	 Malbec	

produzidos	 com	

até	 quatro	 ou	 mais	

parcelas	de	vinhedo.	o	resultado	é	um	vinho	

monocasta,	 mas	 que	 se	 comporta	 como	 se	

fosse	um	corte	de	diferentes	varietais.	

	 No	que	diz	respeito	ao	cultivo,	a	larga	

experiência	 dos	 agrônomos	 argentinos,	

especialmente	 em	 trabalhar	 vinhedos	 de	 alti-

tude,	soma-se	a	consultoria	de	renomados	enó-

logos	 estrangeiros,	 o	 que	 tem	 enriquecido	 de	

modo	notável	a	produção	de	vinhos	no	país.

ousadia e inovação 
nos coRtes

	 outro	fator	que	merece	ser	destacado	é	a	

ousadia	 dos	 enólogos	 em	 propor	 cortes	 ino-

vadores,	 tais	 como	 a	 combinação	 de	 Malbec	

e	Petit Verdot,	com	resultados	surpreendentes.	

Curioso	 é	 que	 um	 dos	 artífices	 desse	 corte,	 o	

competente	 enólogo	 Mariano	 de	 paola,	 é	 o	

responsável	 pela	 direção	 de	 enologia	 de	 uma	

das	mais	antigas	e	tradicionais	vinícolas	da	Ar-

gentina,	a	rutini,	hoje	controlada	pela	Catena.	

Os Andes são 
presença constante 
na paisagem dos 
vinhedos mendocinos
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as boas surpresas
Uma das vinícolas mais tradicionais de mendoza,

a rUtini (antiga la rUral),  e Uma das mais novas, a carinae, impressionam pela 
qUalidade geral e caráter inovador de seUs vinhos, comentados abaixo

rUtini
antologia xxiii 2006 – um dos me-
lhores vinhos produzidos atualmente 
na Argentina, este corte de Malbec 
70% e Petit Verdot 30% estabelece 
um novo patamar de qualidade, com 
uma combinação de uvas e vai dar 
o que falar no próximos anos. Vini-
ficado com esmero e muito cuidado 
por Mariano di Paola, passa 18 me-
ses em barricas novas de carvalho 
francês, o que resulta num vinho 
de rara complexidade e elegância, 
mesmo em sua mais tenra infância. 
Púrpura escuro e sem evolução, sua 
rica paleta de aromas combina fru-
tas escuras perfeitamente maduras, 
toques balsâmicos, notas florais e 
de chocolate, arrematadas por fino 
tostado. Concentrado, equilibrado, 
longo e muito saboroso, é expansivo 
e tem sua estrutura bem calçada em 
taninos de finíssima textura. O retro-
olfato é delicado e quase interminá-
vel. Excepcional e imperdível. Pena 
que a produção seja minúscula.
antologia xxii 2006 – apenas 7.000 
garrafas desta preciosidade foram 
produzidas, o que torna o vinho 
bastante raro. Mesmo assim, vale 
a pena (tentar) conhecê-lo. Produ-
zido com as melhores parcelas de 
Malbec da Rutini, provenientes de 
Tupungato e La Consulta, passou 18 
meses em barricas novas de carva-
lho francês. De cor púrpura escura, 
tem aromas sutis de frutas, violetas, 
chocolate e tostado. Excelente na 
boca, tem acidez refrescante, álcool 
equilibrado, boa concentração, ta-
ninos finíssimos, bom corpo, muito 
longa persistência e retroolfato in-
tenso. Um belíssimo vinho.
rutini cabernet-syrah 2006 – mo-
derno e elegante, este corte clás-
sico da Austrália tem muito boa 

expressão. Brilha nos aromas in-
tensos de frutas escuras mescladas 
a caramelo, especiarias, tostado e 
chocolate, no melhor estilo Novo 
Mundo. Tem destacada acidez, bom 
corpo, sabores concentrados, tani-
nos finos, longa persistência e sutil 
retroolfato. Ótima opção.
rutini cabernet-merlot 2006 – belo 
vinho de corte, produzido com Ca-
bernet Sauvignon (65%) e Merlot 
(35%), no melhor estilo bordalês. 
Tem aromas e sabores concentra-

dos, bom corpo, taninos finos e 
muito boa persistência. 
trumpeter reserva petit verdot 
2007 – uma boa surpresa, este puro 
Petit Verdot mostra caráter e agra-
da principalmente pelos aromas 
de frutas escuras (ameixa e amo-
ras), mescladas a notas florais, 
chocolate e fino tostado. Na boca 
mostra-se equilibrado, com boa 
acidez, concentração na medida 
certa, taninos finos, boa persistên-
cia e retroolfato agradável.

carinae
carinae prestige 2006 – vinho pre-
mium da vinícola, elaborado com 
as melhores parcelas de Malbec, 
mescladas a Cabernet Franc e 
Syrah, com passagem de 15 meses 
em carvalho francês novo. Perfeito 
do começo ao fim, exibe aromas 
sofisticados de frutas escuras per-
feitamente maduras, especiarias, 
chocolate, torrefação, com notas 
florais e toques minerais delicados. 
Na boca, faz jus a todos os adjeti-
vos: é muito equilibrado, elegante, 
expansivo, encorpado, concentra-
do, com taninos finíssimos, persis-
tência muito longa e final inesque-
cível. Um grande vinho, que merece 
lugar, desde já, na elite argentina. 
carinae malbec gran reserva 
2006 – produzido com parcelas 
selecionadas de Malbec, exibe 
aromas de frutas, com presença 
marcante de violetas e tostado. 
Tem frescor extraordinário, boa 
concentração, longa persistên-
cia e delicado retroolfato.
carinae malbec reserva 2006 – 
boa fruta, acidez adequada e muito 
boa persistência, além de sabores 
concentrados, num vinho de boa 
expressão varietal.
carinae syrah 2006 – agradável 
surpresa, com aromas frutados, de 
especiarias, tostado, chocolate e 
floral, bom corpo, macio, concen-
trado, longo e de taninos finos e 
maduros. Uma prova qu e a Syrah 
tem bom potencial em Mendoza.
carinae torrontés 2007 – delicado 
e sutil, mostra aromas típicos de 
frutas cítricas e notas florais, com 
boa acidez, sabores muito agradá-
veis e muito boa persistência.



Na impossibilidade de aNalisar todos os viNhos degustados

Nas diversas viNícolas de meNdoza visitadas pela equipe da WiNe style, 

selecioNamos os mais iNteressaNtes e  que melhor expressam

o atual momeNto da vitiviNicultura argeNtiNa

concentração e muito boa persistência.
lurton pinot gris 2008 – destaque para 
os aromas de frutas cítricas e notas 
herbáceas, num vinho leve, fresco e su-
til, que indica bom potencial para essa 
varietal, na zona fria de Tupungato.

Melipal
melipal malbec reserve 2006 – no 
mesmo tom de seu irmão caçula, mas 
com muito mais expressão, mais corpo, 
mais concentração e muito boa persis-
tência. Deve melhorar com um pouco 
mais de tempo em garrafa.
melipal malbec 2006 – produzido 
com uvas provenientes de um vinhe-
do de 80 anos, exibe aromas típicos, 
com frutas escuras e floral bem mes-
clados ao carvalho. Bom corpo, con-
centração média, boa persistência e 
retroolfato agradável.
melipal malbec rosé 2007 – Agradá-
veis aromas de framboesas marcam o 
perfil aromático deste delicado rosé, 
que mostra ótima acidez, boa fruta e 
final com grande frescor.

viniteRRa
viniterra carmenère 2006 – vale pela 
curiosidade, pois é totalmente diferen-
te dos exemplares chilenos, mostrando 
frutas escuras e especiarias, sem nada 
do herbáceo tão comum nos Carmenère 
produzidos do outro lado dos Andes.
vitisterra malbec select 2006 – excelente, 

com aromas defumados e de frutas ma-
duras. Mostra bom corpo, concentração 
adequada, longa persistência e final 
fresco e focado na fruta.

MaiRena
mairena sauvignon blanc 2006 – típi-
co e exuberante, com aromas cítricos 
e herbáceos, com notas de tomilho e 
“suor”. Na boca tem intensa acidez, 
boa concentração e muito boa persis-
tência. Um bom exemplar dessa varie-
tal que está em grande evidência.
mairena bonarda 2005 – boa expressão 
varietal neste tinto bem elaborado, 
que tem nas frutas frescas (cereja) e 
na refrescante acidez seus maiores 
trunfos. Gastronômico, aponta um ca-
minho interessante para a Bonarda, 
uva que aos poucos vem mostrando 
qualidade na Argentina.

Monte Quieto
quieto 2006 – corte de Cabernet Franc, 
Malbec e Cabernet Sauvignon, oferece 
nariz expressivo (frutas escuras e flo-
ral) e boca marcada pela boa acidez, 
corpo médio e boa persistência.
quieto reserva 2006 – na mesma linha, 
mostra aromas de frutas escuras e viole-
ta, com carvalho bem marcado, chocola-
te e tostado. Na boca, precisa tempo para 
integrar seus elementos porque acidez, 
álcool e taninos ainda são bastante evi-
dentes. Bom potencial de guarda.

tRivento
trivento golden reserve malbec 2006 

– vinho produzido pela mescla de 
uvas Malbec provenientes de vários 
vinhedos de Agrelo e Vistalba, o Gol-
den Reserve tem a assinatura de Fe-
derico Galdeano, enólogo da Trivento, 
com a colaboração de Enrique Tirado, 
enólogo da Concha y Toro responsá-
vel pelo Don Melchor, um dos ícones 
chilenos. De cor púrpura intensa, exi-
be aromas muito agradáveis de frutas 
escuras, complementados por notas 
de violeta, chocolate e torrefação. 
É macio, concentrado, encorpado e 
muito persistente, com taninos muito 
finos e elegante retroolfato.

bodega pRivada
bodega privada torrontés 2008 – típi-
co e muito agradável, destaca-se pe-
los aromas florais e cítricos. Na boca, 
mostra-se delicado, com muito frescor 
e excelente persistência.

HuaRpe
huarpe taymente malbec 2006 – fruta-
do e muito agradável, tem boa fruta e 
delicioso retroolfato.
huarpe lancatay sémillon tardio 2006 

– doce e exuberante, brilha nos aro-
mas de frutas tropicais maduras (doce 
de manga) e mel. Na boca, impressio-
na menos. Apresenta média concen-
tração, mas doçura, acidez e álcool 

estão razoavelmente equilibrados. 
Como curiosidade, é produzido usando 
um método semelhante ao dos Tokay 
húngaros, pois durante o processo de 
fermentação uvas passificadas (de-
sidratadas) são agregadas ao mosto, 
como se fossem “puttonyos”.

bodegas antigal
cavia reserve chardonna y 2006 

– bons aromas de frutas tropicais 
maduras, com notas amanteigadas e 
minerais, destacam-se nesse vinho de 
boa acidez e expressão, com concen-
tração adequada, persistência média 
e retroolfato agradável.

baudRon
baudron oak malbec 2006 – a passa-
gem por seis meses em barrica fran-
cesa dá a este Malbec notas de tos-
tado e chocolate, que se mesclam a 
frutas escuras maduras. Na boca tem 
média concentração e final marcado 
pelo carvalho.

Finca las juanitas
Juana del sol malbec 2007 – um puro 
Malbec, sem madeira, frutado, simples, 
despretensioso e direto, com boa aci-
dez, corpo leve e média persistência.  

bodegas poesia
poesia 2004 – produzido com uvas pro-
venientes de um vinhedo plantado em 
1935, este belíssimo vinho é um corte 
de Malbec (60%) e Cabernet Sauvignon 
(40%), com passagem por barricas de 
carvalho francês, a maioria nova. Elegan-
te e sutil, impressiona pelos aromas de 
frutas perfeitamente maduras, mescla-
das a chocolate, tostado e notas florais. 
Na boca tem equilíbrio exemplar, bom 
corpo, ótima concentração de sabores, 
longa persistência, taninos finíssimos e 
retroolfato sedutor. Obrigatório...
clos de los andes 2005 – belo vinho, 
com nariz que remete a frutas escuras 
(amoras e ameixas), chocolate e tosta-
do elegante. Ótima acidez, corpo médio 
e muito boa persistência.

belasco de baQuedano
ar guentota 2006 – o nome do vinho 
remete à linguagem dos índios Huar-
pes, que habitavam a região e significa 
“Alma de Cuyo”. Proveniente de vinhe-
dos com mais de 100 anos, este puro 
Malbec tem excelente expressão, com 
aromas sutis de frutas e violetas, sabo-
res concentrados e perfeito equilíbrio, 
além de longa persistência.
swinto 2005 – o melhor vinho da Belasco 
é uma referência ao significado do nome 
da vinícola em basco – Corvo, o mesmo 
que Swinto em Huarpe. Intenso e con-
centrado, este Malbec puro-sangue tem 

no sofisticado aroma de frutas escuras, 
violetas, chocolate e tostado um de 
seus diferenciais. Encorpado, mostra 
finos taninos, ótimos sabores e longa 
persistência. Bom potencial de guarda.
rosa de argentina 2008 – bom exemplo 
de vinho rosado, com aromas intensos 
de morangos frescos. Tem ótima aci-
dez, boa persistência e final frutado.

Masi tupungato
masi passo doble 2006 – um vinho 
curioso, produzido pela técnica de ri-
passo, em que o mosto da uva Corvina 
desidratada é acrescentado à Malbec 
durante a fermentação, dando ao vinho 
um caráter único, caracterizado pelo 
intenso aroma de uva passa, mesclado 
a violetas e chocolate. Tem boa acidez, 
taninos ainda muito presentes, média 
concentração e persistência também 
média. Precisa de algum tempo de ade-
ga para amaciar os taninos.
masi corbec 2006 – novo vinho da 
Masi, ainda não disponível no Brasil. É 
produzido com Corvina e Malbec (daí 
o nome) 100% passificadas, usando 
a técnica do Amarone italiano, com 
passagem por 12 a 14 meses em bar-
ricas de 500 litros de carvalho francês 
(novas e de segundo uso). Intenso e 
concentrado, mostra aromas de fru-
tas secas (passas), especiarias, ervas 
aromáticas, chocolate e tostado, com 
bom corpo e acidez e leve ponta de 

álcool a mais (14,5%). Bom potencial 
de envelhecimento.

jean bousQuet
Jean bousquet malbec reserva 2006 

– Equilibrado e elegante, exibe aromas 
típicos de frutas escuras e violetas, bom 
corpo, concentração na medida certa, ex-
celente persistência e intenso retroolfato.
Jean bousquet chardonnay-pinot gris 

2007 – um branco de corte inusitado, 
que se destaca pela ótima concentra-
ção de sabores, pela boa persistência e 
pelo retroolfato frutado.
santa bax rosé brut – um delicado 
espumante de cor salmão, com aro-
mas sutis de frutas frescas e levedu-
ras, corpo leve a médio, boa persis-
tência e final seco.
Jean bousquet rosé 2007 – uma das 
especialidades da vinícola, é um vinho 
muito agradável e frutado, seco, sutil, 
de corpo leve e muito boa persistência.

susana balbo
susana balbo signature malbec 2006 – 
um vinho muito interessante, que apre-
senta aromas de frutas escuras em 
compota mescladas a chocolate e bau-
nilha. Equilibrado e com boa acidez, tem 
taninos finos, boa concentração, longa 
persistência e retroolfato delicioso.
benmarco expresivo 2006 – cor-
te de Malbec, Cabernet Sauvignon, 
Syrah e Tannat mostra potência e 

concentração, com aromas de fru-
tas escuras, tabaco e especiarias.

jacQues & FRançois 
luRton
gran lurton corte Friulano 2007 – um vi-
nho que surpreende pela alta qualidade 
e muita expressão. Belíssimo exemplar 
produzido com Tocai Friulano (70%), Pi-
not Gris (20%), Chardonnay (7%) e Tor-
rontés (3%) que comprova o talento dos 
irmãos Lurton na elaboração de vinhos 
brancos. Só a uva Tocai é fermentada 
em barricas novas de carvalho francês, 
nas quais o vinho resultante permane-
ceu por 5 meses. Intenso nos aromas 
e sabores, exibe frutas maduras, mes-
cladas a baunilha, cítricos e tostados. A 
acidez dá ao vinho um intenso frescor, 
equilibrando o álcool e destacando os 
sabores. Tem longa persistência, ótima 
concentração, bom volume de boca e 
retroolfato de grande personalidade. 
Uma grande atração em branco, num 
país dominado pelos vinhos tintos.
piedra negra 2004 – corte de vários 
Malbecs, provenientes de Vistaflo-
res, Barrancas, Lujan de Cuyo e San 
Carlos, o Piedra Negra se beneficia 
do caráter individual de cada parcela 
representativa de um terroir argenti-
no. Aromas atraentes de frutas escu-
ras, chocolate e tostado, mesclados 
a notas terrosas e de fino couro. 
Concentrado e encorpado, tem boa 
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A	nova	e	moderníssima	Belasco	de	Baquedano,	

que	 comprou	 um	 vinhedo	 quase	 centenário	

plantado	 exclusivamente	 com	 Malbec,	 decidiu	

replantar	cinco	hectares	com	duas	outras	varie-

tais:	Petit Verdot	e	a	portuguesa	Touriga Nacional.	

o	 objetivo,	 segundo	 o	 enólogo	 José	 ponce,	 é	

usá-las,	no	futuro	(os	vinhedos	são	novos),	para	

completar	o	corte	com	a	Malbec,	já	que	têm	boa	

acidez	natural	e	tornariam	desnecessário	o	uso	

eventual	 do	 ácido	 tartárico,	 para	 melhorar	 o	

nível	de	acidez	dos	vinhos.

	 Ainda	 no	 campo	 da	 viticultura,	 o	 impres-

sionante	 projeto	 Clos	 de	 los	 Siete	 é	 um	 exem-

plo,	possivelmente	único	no	mundo	do	vinho,	de	

gestão	compartilhada	de	vinhos	e	vinhedos.	Em-

bora	pertença	a	diferentes	proprietários,	reunidos	

pelo	arqui-famoso	consultor	Michel	rolland,	ele	

próprio	um	deles,	o	projeto	tem	um	único	geren-

te-geral	e	uma	série	de	práticas	são	comuns.	Ele	

está	situado	em	Tupungato,	uma	das	áreas	mais	

valorizadas	de	Mendoza,	conhecida	por	ter	seus	

vinhedos	plantados	em	altitudes	muito	elevadas,	

acima	 dos	 1.000	 metros.	 E	 foi	 meticulosamente	

implantado,	para	otimizar	 recursos	e	permitir	o	

cultivo	 de	 uvas	 de	 extraordinária	 qualidade,	 vi-

nificadas	 nas	 quatro	 viní-

colas	 já	 implantadas	 nas	

propriedades,	a	saber,	Cu-

velier	 los	 Andes,	 Monte-

viejo,	Flecha	de	los	Andes	

e	 diamandes	 (esta	 última,	

embora	 em	 fase	 final	 de	

construção,	 já	 produziu	

sua	primeira	safra).

	 vinhedos	 antigos,	 em	

áreas	 tradicionais	 como	

lujan	 de	 Cuyo,	 estão	 sendo	 recuperados	 e	 suas	

uvas	utilizadas	para	a	produção	de	vinhos	de	alta	

qualidade,	 como	 o	 Carinae,	 produto	 de	 uma	

vinícola-boutique	 idealizada	 por	 um	 simpático	

francês,	philippe	Subra,	que	trocou	a	engenharia	

pelo	mundo	do	vinho.	As	uvas	de	vinhedos	com	

idade	entre	50	e	80	anos	têm	sido	alvo	de	intensa	

procura	 e	 seus	 proprietários	 têm	 contratos	 de	

Embora muito seco
e pobre (pedras e areia), 
o solo da região oferece 
boas condições
de drenagem
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O ClOs de lOs siete é um prOjetO ambiCiOsO, COnCebidO e COOrdenadO pOr miChel rOlland,
COm vinhedOs e viníCOlas (quatrO atualmente em funCiOnamentO) de diferentes prOprietáriOs

e um vinhO COmum (ClOs de lOs siete), feitO COm vinhOs prOduzidOs pOr Cada um dOs sóCiOs.
apesar de estarem sOb um mesmO guarda-Chuva, Os vinhOs das diferentes viníCOlas degustadOs

mOstram que há diferenças de estilO entre eles

as novidades dos “siete”

cUvelier los andes
cuvelier los andes grand vin 2006 – vinho 
de elite com uma seleção dos melhores lo-
tes de todos os vinhos produzidos na viní-
cola em cada safra. A mescla é de Malbec 
(70%), Merlot (10%), Cabernet Sauvignon 
(10%) e Syrah (10%), com passagem de 15 
meses em barricas de carvalho francês 
(60% novas e 40% de segundo uso). O resul-
tado é simplesmente brilhante, num vinho 
de rara elegância e sofisticação. A cor é 
púrpura, impenetrável, sem evolução, e os 
aromas evocam frutas escuras em compo-
ta, chocolate, violetas, tostado e especia-
rias. Na boca, é excepcional, com perfeito 

equilíbrio entre acidez e álcool, notável 
concentração, taninos muito finos, corpo 
pleno e longa persistência. Acessível ago-
ra, ainda que muito jovem, tem potencial 
para ser guardado por mais alguns anos. 
Um trunfo da Argentina, ainda que a alma 
seja francesa, pois tem em sua linhagem 
a assinatura da casa Léoville-Poyferré, de 
Bordeaux, pertencente à família Cuvelier.

cuvelier los andes grand malbec 2006 
– um puro Malbec, com 15 meses de estágio 
em barricas de carvalho novo, de produção 
limitada, em 2006, a 3.700 garrafas. Muito 
interessante e agradável, tem típicos aromas 

da Malbec de altitude, com frutas escuras, 
violeta, chocolate e fino tostado. Na boca 
impressiona pela refrescante acidez, bem 
apoiada pelo álcool e pelos finíssimos 
taninos, o que se reflete em perfeito 
equilíbrio. Encorpado e concentrado, tem 
longa persistência e delicioso retroolfato.

cuvelier los andes colección 2006 – o 
irmão mais novo da família, é elaborado 
com Malbec (60%), Merlot (10%), Cabernet 
Sauvignon (20%), Syrah (5%) e Petit Ver-
dot (5%). Somente 60% do vinho passa por 
barrica, no caso de carvalho francês (50% 
novo e 50% de segundo e terceiro usos). 

Agradável e delicado, mostra boa concen-
tração de sabores, corpo médio e persis-
tência também média. Um bom vinho de 
entrada de gama.

diamandes
diamandes 2006 – primeiro vinho produzido 
pela mais nova vinícola do Clos de los Sie-
te, é um corte de Malbec (60%) e Cabernet 
Sauvignon (40%), com 15 meses de estágio 
em carvalho francês novo. Um vinho con-
centrado, encorpado, com álcool e taninos 
de sobra e ainda muito presentes. Vai pre-
cisar de um bom tempo de adega para ser 
devidamente domado.

clos de los siete
clos de los siete 2007 – produzido com vi-
nhos de todos os membros do consórcio, 
mescla Malbec e Merlot (35% cada), com 
Cabernet Sauvignon (15%) e Syrah (15%). 
De cor púrpura intensa, tem muita fruta, 
toques resinosos, discreto floral e tostado 
sutil. Encorpado e concentrado, tem boa 

acidez, álcool perceptível, persistência 
média, taninos ainda bastante evidentes e 
retroolfato contido. Precisa de tempo.

montevieJo
monteviejo 2005 – um vinho típico do Novo 
Mundo, que tem como ingredientes a Malbec 
(80%) e a Syrah (20%). Púrpura impenetrável, 
quase negro e sem sinal de evolução, tem 
imensa concentração, corpo pleno, taninos 
médios em grande quantidade, com final 
levemente adstringente. Um bom tempo de 
adega certamente lhe fará muito bem.

lindaflor 2006 – um puro Malbec, na mes-
ma linha da casa, de cor púrpura/negra, 
impenetrável. Aromas muito fechados e 
reticentes, revelando aos poucos frutas 
e carvalho tostado. Extraído, encorpado, 
concentrado e tânico, é um bebê bem nu-
trido, que vai precisar de (muito) tempo 
para revelar seus encantos.

val de Flores
val de Flores 2006 – projeto individual de 
Michel Rolland que não integra o Clos de 
los Siete (só a vinificação é feita numa das 
vinícolas do projeto), este vinho não nega 
suas origens. Puro Malbec, tem cor quase 
negra, com aromas de frutas escuras, resi-
nosos e de torrefação. Concentrado, encor-
pado, extraído, com boa acidez e muito ál-
cool (15%), tem taninos (de boa qualidade) 
em grande quantidade, sinalizando ser um 
vinho de longa guarda.



Mapeamento por satélite
e divisão do vinhedo

em parcelas menores
contribuem para colher uvas 

em condições ideais
de maturação

longo	 prazo	 com	 grandes	 vinícolas,	 como	 a	

Trivento,	o	braço	argentino	da	gigante	Con-

cha	y	Toro	do	Chile,	que	usam	as	uvas	para	

seus	vinhos	de	alta	gama.

	 os	italianos	da	Masi	também	não	resisti-

ram	aos	encantos	de	Tupungato	e	implanta-

ram	vinhedos	da	uva	clássica	do	vêneto,	a	

Corvina,	que	se	adaptou	muito	bem	ao	clima	

frio	e	seco	da	região.	Trabalhada	com	a	téc-

nica	 de	 “ripasso”	 e	 “apassimento”	 (passifi-

cação),	 tem	 feito	 boa	 parceria	 com	 a	 Malbec	

em	vinhos	de	forte	inspiração	italiana,	como	

o	Corbec,	cujo	nome	representa	a	união	des-

sas	duas	varietais.

	 A	 Bonarda,	 outrora	 desprezada,	 é	 outra	

estrela	em	ascensão,	desde	que	passou	a	ser	

tratada	com	o	devido	respeito.	isso	significou	

plantio	 em	 zonas	 mais	 frias	 (que	 permitem	

um	 período	 de	 maturação	 mais	 longo),	

com	 baixos	 rendimentos	 (no	 máximo	 35	

a	 40	 hectolitros	 por	 hectare)	 e	 vinificação	

de	 primeira.	 Base	 de	 vinhos	 muito	 ricos	 e	

agradáveis,	 a	 Bonarda	 volta	 a	 assumir,	 aos	

poucos,	 importante	papel	na	viticultura	do	

país,	 a	 ponto	 de	 alguns	 enólogos	 acredita-

rem	que	ela	possa	ser	“a	próxima”	Malbec.

	 Mesmo	 a	 Syrah,	 que	 parece	 brilhar	 mais	

do	outro	lado	dos	Andes,	no	vizinho	Chile,	já	

começa	a	ser	empregada,	em	pequenas	quanti-

dades,	em	alguns	cortes,	aos	quais	aporta	seus	

característicos	 aromas	 que	 lembram	 especia-

rias	(como	a	pimenta)	e	boa	acidez.	

	 No	território	dos	brancos,	a	Pinot Gris (ou	Pi-

not Grigio)	é,	talvez,	a	maior	revelação,	sobretudo	

em	Tupungato,	onde	dá	origem	a	vinhos	frescos	

e	agradáveis	e	mostra	grande	versatilidade,	pois	

tanto	pode	figurar	como	solista	(o	varietal	produzido	pe-

los	 irmãos	 Jacques	e	François	lurton	é	um	bom	exem-

plo),	como	dividir	o	palco	com	outras	cepas.	o	também	

francês,	radicado	em	Mendoza,	Jean	Bouschet,	por	exem-

plo,	 produz	 um	 branco	 interessante	 que	 mescla	 a	 Pinot 

Gris	com	a	Chardonnay.	E	a	Masi	 faz	um	corte	“ítalo-ar-

gentino”,	 em	 que	 ela	 participa	 com	 60%	 e	 a	 Torrontés	

com	os	outros	40%.

	 para	quem	pensava	que	a	Argentina	era	o	“tango	de	

uma	nota	só”,	a	mensagem	é	clara:	a	diversidade	de	uvas	

será	a	palavra	de	ordem	nos	próximos	anos,	associada	à	

inovação	 e	 criatividade	 na	 combinação	 entre	 elas.	 São	

ingredientes	 mais	 que	 suficientes	 para	 garantir	 que	 o	

sucesso	 dos	 vinhos	 argentinos	 nos	 mercados	 mundiais	

(Brasil	 inclusive)	 está	 longe	 do	 fim;	 e	 que	 não	 deve	 ser	

creditado,	 apenas,	 à	 perfeita	 adaptação	 da	 Malbec	 aos	

diferentes	micro-terroirs	de	que	a	Argentina	–	e,	em	es-

pecial,	a	região	de	Mendoza	–	é	pródiga.


