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Vinhos premiados de Elena Walch 
desembarcam no Brasil A Decanter acaba de receber 

os vinhos da arquiteta Elena Walch, uma das mais festejadas 

“donne del vino” da Itália. Com talento extremo, Elena sabe 

transformar as uvas dos vinhedos espetaculares de Castel Ringberg e

Kastelaz, no Alto Adige, em vinhos concentrados, de pureza 

cristalina e máxima expressão varietal. Tanto que figuram nas 

cartas dos melhores restaurantes de todas regiões do país, fato 

raro na Itália, e também nos cursos da Associazione Italiana 

Sommeliers, justamente por serem modelos de integridade e 

harmonia. Com nada menos do que 13 “tre bicchieri” – o galardão 

máximo conferido pelo mais famoso guia de vinhos italianos, 

o Gambero Rosso – conquistados nas últimas edições, Walch, considerada a melhor produtora de Gewürztraminer do país na 

atualidade, figura no firmamento das grandes mulheres que são estrelas no mundo do vinho. Decanter - www.decanter.com.br

“Vinho do Ano 2008” já está à venda
no Brasil Como sempre faz ao final de cada ano,

a revista norte-americana Wine Spectator divulgou a esperada 

relação dos 100 melhores vinhos de 2005 segundo seus editores. 

Encabeçando a relação, o “vinho do ano” foi um velho conhecido 

dos brasileiros: o irretocável Clos Apalta 2005 da Casa 

Lapostolle. Importado pela Mistral, é um vinho que faz história 

desde a primeira safra, lançada no já longínquo ano de 1997. A 

Casa Lapostolle foi fundada em 1994 por Alexandra Marnier 

Lapostolle, da tradicional família francesa produtora do conhecido licor Grand Marnier, também proprietária do Château de Sancerre, 

no Vale do Loire, com um objetivo simples e direto: produzir vinhos de classe internacional, aproveitando as excepcionais condições do 

terroir do Chile. Ela está instalada no sub-vale de Apalta, no vale de Colchagua, região que tem atributos naturais únicos. E tem como 

consultor exclusivo no Chile o conhecido Michel Rolland e enólogos do quilate de Michel Friou, hoje não mais na empresa. Friou assinou 

as primeiras edições do Clos Apalta e também de outros vinhos da Lapostolle, em especial os premiados Cuvée Alexandre, nas 

versões Chardonnay, Merlot e Cabernet Sauvignon. Hoje o enólogo é Jacques Begarie, outro craque no assunto, que supervisiona 

um competente time de enólogos chilenos. O Clos Apalta 2005 é o primeiro que saiu da nova vinícola, construída especialmente para 

produzi-lo, com cuidados raramente vistos não só no Chile. As uvas são cultivadas em 21 parcelas diferentes de vinhedos e fermentadas nos 

21 novos tanques de fino carvalho francês, com controle de temperatura.Terminada a fermentação, os vinhos vão para barricas de carvalho 

francês e, ao final da maturação, somente os melhores lotes serão escolhidos para compor o Clos Apalta. Este vinho ícone é um corte das 

uvas Merlot, Petit Verdot (usada pela primeira vez em 2005), Carmenère e Cabernet Sauvignon. Opulência e sofisticação são 

as marcas do Clos Apalta 2005, que exibe intensa cor rubi, escuro e sem evolução, além de aromas de frutas escuras em compota (ameixas, 

cerejas e amoras), mesclados a delicadas notas florais e toques de tabaco, chocolate, especiarias e fino carvalho tostado. Na boca, é um 

gigante gentil, de enorme elegância, com ataque sedoso, perfeito equilíbrio, taninos finíssimos, corpo pleno, imensa concentração e muito 

longa persistência. Já pode ser consumido com muito prazer, mas vai melhorar ainda mais com alguns anos de guarda. Difícil será resistir 

aos seus encantos. Mistral - www.mistral.com.br

Ville du Vin dobra sua rede de lojas Na contramão da crise 

que abalou os mercados em todo o mundo, a Ville du Vin, principal rede de lojas 

multimarcas de vinhos de São Paulo, inaugurou três novos pontos, de uma só tacada,  

em dezembro de 2008: dois, nos bairros de Vila Mariana e Moema, em São Paulo e 

um na afluente cidade de São José do Rio Preto, no interior do estado. Pertencente aos 

empresários Sidnei Brandão e Olavo Maciel Neto, a Ville du Vin já contava com três 

lojas, sendo duas em São Paulo e uma na vizinha Santo André. A rede se caracteriza 

por vender vinhos de diversas importadoras (são mais de 2,5 mil rótulos de 13 das 

principais importadoras brasileiras), ao mesmo preço que elas cobram de seus clientes. 

O atendimento é personalizado e orientado pelo competente sommelier Nelson Luiz 

Pereira, veterano profissional do setor e diretor da Associação Brasileira de Sommeliers 

de São Paulo (ABS-SP). A maioria das lojas Ville du Vin conta com bistrôs, que oferecem pratos especialmente desenvolvidos para serem 

harmonizados com os vinhos à venda, e promove regularmente “wine dinners” e degustações com a presença de enólogos e produtores. 

“Aqui, os clientes vivem o que definimos como experiência do vinho”, sintetiza Brandão, que, antes de se dedicar unicamente a sua paixão 

pelos vinhos, e de fundar a Ville du Vin com Maciel Neto, foi, por muitos anos, executivo no setor de IT e telecomunicações. 

Ville du vin - www.villeduvin.com.br

Cenit, o novo top da Caliterra Bastante conhecidos do consumidor brasileiro, os vinhos da Caliterra

se caracterizam pela boa relação preço/qualidade (em torno de R$ 35 os da linha Reserva e de R$ 55 os da linha Tribute, 

que passará a se chamar Tributo). A vinícola chilena nasceu de uma parceria do conhecido produtor Eduardo Chadwick 

(Errázuriz) com o lendário produtor norte-americano Robert Mondavi, em 1996, mas desde 2004 pertence apenas

ao chileno. Com o lançamento da primeira safra do Cenit, ela passa a fazer parte também do seleto grupo de produtores 

de vinhos superpremium chilenos. O nome faz referência ao zênite, ou seja, ao ponto mais alto da esfera celeste.

O Cenit 2005 (R$ 328) é um corte de Cabernet Sauvignon (60%), Malbec (30%) e Petit Verdot (10%),

que passa 18 meses em barricas novas, 75% de carvalho francês. Segundo o enólogo Gabriel Cancino, ele é feito

com as melhores uvas dos campos da Caliterra. De cor violácea, é um vinho ainda jovem, mas que já exibe

boa complexidade aromática (frutas vermelhas maduras tipo cerejas e amoras, especiarias e madeira ainda bem

presente). Na boca, mostra bom corpo, com taninos bem pronunciados, mas finos, boa acidez e longa persistência.

É um vinho de indiscutível qualidade, mas o preço quase seis vezes menor torna seus irmãos da linha Tributo

(os bons Chardonnay 2006 e tintos Shiraz, Carmenère, Malbec e Cabernet Sauvignon, todos da safra 

2005 e de vinhedo único) uma compra mais atraente que o novo ícone da vinícola.

Wine Premium - www.winepremium.com.br
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Angheben aposta na serra do sudeste A chamada serra do Sudeste, que tem

como centro a pequena Encruzilhada do Sul, é um dos novos pólos vinícolas do Rio Grande do Sul.

O clima, quente e seco durante o dia e muito frio à noite, favorece a boa maturação das uvas. Foi lá

que a família Angheben comprou vinhedos e começou a produzir vinhos, inicialmente com uvas

compradas de terceiros, em 2001. Idalêncio Angheben, o patriarca, trabalhou por 26 anos na

Chandon, o que explica a presença de um bom espumante brut (Chardonnay e Pinot Noir) na linha 

da empresa. A proposta da Angheben é fazer vinhos originais e diferentes dos produzidos na serra gaúcha. 

Com esse objetivo, os Angheben plantaram variedades como Nebbiolo, Periquita, Sangiovese, 

Barbera e Touriga Nacional. Algumas não se adaptaram muito bem ao terroir, mas outras estão 

produzindo vinhos interessantes e com personalidade própria. “Não queríamos copiar os originais de cada 

região”, observa Eduardo, enólogo como o pai, o único filho de Idalêncio que trabalha com ele na vinícola.

Entre os vinhos apresentados por Idalêncio e Eduardo num almoço em São Paulo, a convite da importadora Vinci, merece destaque, em

primeiro lugar, o Gewürztraminer 2008, um dos raros vinhos nacionais dessa casta, que mostrou boa tipicidade, com aromas florais

leves e delicados, acidez correta e médio corpo, ainda que não seja muito persistente. Entre os tintos, o Barbera 2007 surpreendeu

positivamente pela complexidade aromática (muitas frutas vermelhas e um toque animal), boa acidez, taninos macios e um final de boca

gostoso e frutado. Também agradaram o Touriga Nacional 2004 e o Teroldego 2005, o mais caro da linha (R$ 59,90 contra preços

entre R$ 25 e 36 dos demais). Corretamente, os Angheben usam pouca (ou nenhuma) madeira em seus vinhos. E, quando o fazem, é

apenas em uma parte do lote e sempre de segundo ou terceiro uso. O melhor exemplo foi o lançamento da vinícola, o Pinot Noir

2008, sem madeira, que preserva os aromas frutados (morangos/framboesas) típicos dessa varietal, num vinho de boa acidez e

corpo médio, que não pretende emular exemplares produzidos em outros países do Novo Mundo. Vinci – www.vincivinhos.com.br

Quibia, o branco da Anima Negra Um dos produtores cujos vinhos mais atraíram a atenção dos visitantes, por 

ocasião do último Encontro Mistral (ver WS nº 18) foi o espanhol Miquelàngel Cerdá, proprietário da bodega Anima

Negra, na ilha de Mallorca. E não apenas pelo fato de produzir vinhos com uvas autóctones da ilha, praticamente desconhecidas

pela maioria dos enófilos, como a tinta Callet, que lembra a Pinot Noir. Mas, principalmente, porque, além de diferentes,

os vinhos são muito bons, como prova o Quibia 2007, o primeiro branco da vinícola, que ele mostrou em sua segunda visita

ao Brasil. Elaborado com um corte da uva nativa Prensal Blanco ou “Moll” e um pouco de Muscat, que está misturada

no vinhedo, o Quibia é um vinho que se destaca pelos intensos aromas herbáceos, lembrando ervas finas. Para Cerdá, os vinhos 

brancos são mais diretos. “A única coisa que podemos fazer é protegê-los da oxidação”. Por isso, para produzir 20.000 

garrafas do Quibia, ele usa sete toneladas de neve carbônica no processo de maceração. Cerdá contou também que começou 

a fazer vinhos meio por acaso (é engenheiro aeronáutico), no depósito onde o cunhado, seu sócio na vinícola, guardava

o leite produzido em sua granja. O depósito revelou-se muito apropriado para trabalhar a Callet, até então mais 

usada para rosados, por ser considerada um pouco rústica. Como era muito baixo, conta Cerdá, era preciso fazer muitas 

remontagens, usando para isso “remos de barco”. Embora admita que não há comprovação científica, ele atribui

à presença de árvores frutíferas em meio aos vinhedos o maior sabor dos vinhos, que pode ser comprovado nos instigantes 

ÀN/2 2005 e ÀN 2004. Os nomes são quase idênticos e as diferenças entre eles, sutis. A Callet predomina em ambos, 

mas em maior proporção no segundo do que no primeiro (95% do corte contra 65%). Neste último, além de outras 

variedades locais, também entra um pouco de Syrah. Já o vinho top da Anima Negra, o Son Negre, é produzido 

com uvas de três vinhedos especiais, que se caracterizam pela grande mineralidade. Embora o primeiro ofereça riqueza de 

aromas e sabores realmente excepcionais, além de maior elegância, o ÀN Anima Negra 2004 é melhor compra, ao 

preço de US$ 99,90 contra US$ 247,50 do Son Negre 2005. Mistral – www.mistral.com.br

Susana Balbo divulga Wines of Argentina “O mercado brasileiro é a prioridade 

número um para o vinho argentino.” A afirmação foi feita em visita ao Brasil por Susana Balbo, proprietária 

da vinícola argentina Dominio del Plata e presidente da Wines of  Argentina. A entidade congrega 160 

vinícolas exportadoras e tem por missão divulgar o vinho argentino fora de seu país. Uma das preocupações 

de Balbo é com a crise global. “Deverá haver uma contração no mercado de gama alta. Nos Estados Unidos, 

deve aumentar o consumo na faixa de 10 a 20 dólares, pois foi o que aconteceu na recessão de 2001. E o 

vinho argentino está bem posicionado nessa faixa”, afirmou. Ela comentou também sobre o desenvolvimento 

da indústria, especialmente na região de Mendoza. “Nos últimos 5 anos abriu-se uma vinícola nova a cada 

14 dias, mas fechava-se uma a cada 16 dias”.  

Presidente da Freixenet lança Cordón Rosado no Brasil
A Freixenet deu prova inconteste de que acredita no potencial do mercado brasileiro,

ao qual retornou com força em 2008 pelas mãos da importadora Preebor. Em novembro

passado, o presidente da empresa, José Ferrer Sala, veio ao Brasil especialmente para

o lançamento do Cava Cordón Rosado. Com 18 vinícolas espalhadas pelo mundo, em 

países como Austrália, Estados Unidos, México e até na França, além, obviamente, da Espanha,

a Freixenet é a maior produtora mundial de espumantes (incluindo os de Champagne),

com produção de 110 milhões de garrafas (no total, incluindo vinhos tranquilos, o número 

ultrapassa os 200 milhões de garrafas). “Apesar do volume, a qualidade é muito boa”,

diz, orgulhoso, Jose Ferrer, acrescentando que a produção é pelo método “clássico”

ou “champenoise”. Ferrer controla 100% da empresa com suas três irmãs e diz que esta

é a melhor forma de assegurar um “futuro seguro para a próxima geração”, por isso descarta 

qualquer possibilidade de abertura de seu capital. Ao contrário, a Freixenet faz questão

de ressaltar seu caráter familiar. A operação mexicana, por exemplo, foi batizada com o nome da mãe de Ferrer, Sala Vivé, e a vinícola

do Napa, na Califórnia – inaugurada em 1984 com um concerto de Plácido Domingo –, ganhou o nome de sua esposa, Gloria Ferrer 

(também nome da linha de espumantes norte-americanos) que o acompanhou na visita ao Brasil. O grande trunfo da Freixenet, segundo 

Leonardo Albuquerque, diretor-superintendente da Preebor, é ter um “portfólio de m arcas com produtos adequados para cada nicho de 

mercado”. Preebor – ww.preebor.com.br

Quinta do Crasto no Solar do Vinho do Porto e do Douro Sob a liderança do jornalista

José Maria Santana, o Solar do Vinho do Porto e do Douro realizou jantar no Restaurante Julia, em São Paulo, com o objetivo 

de divulgar os vinhos da região. O ponto alto do evento foi a degustação comandada por Tiago Soares, da importadora Qualimpor, 

dos vinhos da Quinta do Crasto. Soares apresentou o Quinta do Crasto 2006 Vinhas Velhas (R$ 60), como são 

denominados os vinhedos mais antigos do Douro, onde muitas castas diferentes são plantadas misturadas e vinificadas juntas. 

Não faltaram os ícones da casa, como o Xisto 2004 (R$ 330), um vinho com sotaque francês, menos concentrado que a 

maioria dos vinhos modernos do Douro, por ser fruto da associação da família Roquette, dona da Quinta do Crasto, com Jean-

Michel Cazes, do château Lynch-Bages de Bordeaux. A predominância é de Touriga Nacional

(60%), cortada com Tinta Roriz (25%) e Touriga Franca (15%). Para encerrar, foi apresentado o Touriga 

Nacional 2005, vinho feito 100% com a principal casta tinta portuguesa, que recebeu 96 pontos da Wine Spectator em 

duas safras. Qualimpor - www.qualimpor.com.br
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Concha y Toro reforça linha Trio A Expand e a Concha y Toro trouxeram ao Brasil o chef  

venezuelano Sumito Estevez, para harmonizar pratos de inspiração latino-americana com os vinhos da linha 

Trio. Sumito dirige o Instituto Culinário de Caracas, uma escola de formação intensiva de chefs, e apresenta 

um programa de televisão e outro de rádio em seu país. A proposta da linha Trio é oferecer vinhos de 

corte de três uvas, com boa relação preço/qualidade (faixa de R$ 40). O primeiro prato, Salmão com 

molho holandês de maracujá, uma delicada mostra de salmão fresco, curado por 24 horas com sal, 

açúcar e cachaça, com um molho de maracujá reduzido no próprio vinho, foi servido com um Trio 

2007, corte de Chardonnay (70%), Pinot Grigio (15%) e Pinot Blanc (15%). A seguir, 

Sumito apresentou uma Massa dobrada de cacau, em que a idéia foi associar os aromas de chocolate 

do Trio 2006, corte de Merlot (60%), Carménère (25%) e Cabernet Sauvignon (15%) com uma massa misturada com cacau. 

O prato estava delicado para o vinho moderno e concentrado. O terceiro prato foi um Frango ao vinho, o famoso Coq au Vin, com o molho 

reduzido no próprio vinho, um Trio 2006, corte de Cabernet Sauvignon (70%), Shiraz (15%) e Cabernet Franc (15%), com 

resultado equilibrado. Sumito considera a redução com vinho o “soro da verdade” e explica: “Se o vinho é ruim, a redução é horrorosa”. Não 

foi o que aconteceu, claro. O prato foi acompanhado por cogumelos, batatas e bacon comprados no Mercado Municipal de São Paulo, que 

impressionou o chef  pela variedade de produtos oferecidos. Expand - www.expand.com.br

Taittinger por Taittinger Herdeiro da famosa casa de Champagne que leva

o nome de sua família, Clovis Taittinger esteve no Brasil pela primeira vez para divulgar

a marca. Seu bisavô, um vendedor de vinhos que lutou na I Grande Guerra, fundou

a empresa em 1924, com a compra de uma casa que existia desde 1734. Em 2006,

seu pai recomprou a marca, que a família tinha vendido alguns anos antes. Pagou 600

milhões de Euros. A Taittinger é conhecida como a menor das maiores e a maior das menores.

Produz 5,5 milhões de garrafas, o que a coloca entre as 12 maiores. Sobre a expansão

da área que poderá usar a denomição Champagne, Clovis acredita que é algo comparável 

à reunificação da Alemanha, já que, no passado, as novas áreas eram integradas à região 

demarcada atual. Eram 80 mil hectares contra 32 mil após a II Grande Guerra.

Clovis apresentou a Taittinger Brut Reserve (R$ 228), a Brut Préstige Rosé 

(R$ 238) e a top Comtes de Champagne Brut Blanc des Blacs 1998 (R$ 

880). O estilo é sutil e elegante. Tanto a Brut Reserve como a Rosé têm muitas das qualidades 

da top Comte de Champagne. Como afirma Jancis Robinson, a qualidade dos Champagnes 

non vintage subiu muito e as diferenças para as top, com safra indicada, diminuíram 

sensivelmente. Em qualquer gama, a Taittinger, sem dúvida, faz parte do grupo de qualidade 

superior. Expand – www.expand.com.br

Um saboroso encontro da culinária
de Helena Rizzo com vinhos top 
portugueses O Consulado Português e a Vini Portugal

tiveram a boa idéia de convidar a chef  Helena Rizzo, do Restaurante 

Mani, de São Paulo (Melhor restaurante de Cozinha Contemporânea, 

segundo a edição “Comer & Beber” 2008 da revista VEJA

São Paulo), para elaborar um jantar compatibilizado com vinhos 

portugueses, selecionados por Mário Telles Jr., diretor da Associação 

Brasileira de Sommeliers de São Paulo (ABS-SP) e editor da Wine 

Style. Com as presenças do cônsul português em São Paulo,

José Guilherme Queiroz de Ataíde, da diretora do AICEP, órgão 

responsável pela promoção de produtos portugueses no exterior, 

Clementina Garrido, e da Area Manager da Vini Portugal, 

Ana Maria Oliveira, a cozinha delicada e inovadora de Rizzo desfilou bem acompanhada. De aperitivo, Raviolis de manga com

queijo de cabra e Espetinho de polvo com batata confitada e páprika defumada, acompanhados do fresco e austero espumante

3B, de Felipa Pato. A Brandade de bacalhau com geléia de pimentões e azeite de azeitonas pretas veio com o untuoso Redoma

Branco 2005 da Nieerport (Douro), um branco madeirado que acompanhou muito bem o bacalhau. Depois, Carne de sol à brás

com palha de mandioquinha e azeite de coentro, acompanhada de um blend inusitado, o Touriga Nacional e Pinot Noir 2004

da Casa Santos Lima, da Estremadura. A seguir, Magret de pato cozido em baixas temperaturas com mangas e rosas,

acompanhando do potente Zambujeiro 2003, do Alentejo. De sobremesa, Sorvete de gemas com espuma de coco, escoltado

pelo aromático Madeira Justino Old Terrantez NV. 
Maria, um “cava” com sotaque 
argentino A Septima é o braço argentino da gigante 

Codorníu. O nome foi dado porque, em 2001, quando

ficou pronta, foi a sétima vinícola do grupo no mundo.

Hoje são 11, sendo 9 na Espanha e uma, a espetacular 

Artesã, no vale do Napa, na Califórnia. Além, obviamente, 

de espumantes, a Septima também produz vinhos tranquilos 

em suas linhas Septima e Septimo Dia. Da leva que

chegou ao Brasil, os melhores exemplares são da segunda, 

como o Chardonnay amadeirado (40% do vinho foi 

fermentado em carvalho americano), safra 2007, que pode 

agradar a quem gosta de brancos com forte presença

da madeira. Dos tintos, o Cabernet Sauvignon 

2006 é uma boa surpresa em vinhos argentinos dessa cepa e faixa de preço (em torno de 60 Reais). O top da linha é o Gran 

Reserva 2005, um corte de Malbec (60%), Cabernet Sauvignon (30%) e Tannat (10%). Mas, confirmando a vocação 

da casa, a melhor relação preço/qualidade entre os vinhos apresentados na visita do enólogo Rubén Calvo ao Brasil foi o espumante 

Maria, nome inspirado no de uma jovem da família Codorníu que viveu no século 17. Corte de Chardonnay (60%) e Tocai 

Friulano (40%), Maria é um vinho muito aromático (frutado, lembrando caju, e floral), leve e agradável, ainda que não muito 

persistente. A boa acidez, pedra de toque de qualquer espumante, está bem equilibrada pelas 9 gramas de açúcar residual. Ideal como 

aperitivo, é uma boa opção (por 35 Reais) aos inúmeros prosecos de baixa qualidade que inundaram o mercado brasileiro nos últimos 

anos. Interfood – www.interfood.com.br
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Nível de restaurantes impressiona Michele Chiarlo Em sua segunda visita 

ao Brasil em pouco mais de dois anos, o que mais impressionou o italiano Michele Chiarlo, dono da vinícola 

epônima no Piemonte, foi a qualidade dos restaurantes (e do serviço de vinhos) de São Paulo, cujo nível 

considerou “extraordinário”. Chiarlo observa que em suas viagens, ao contrário de outros produtores, prefere 

provar vinhos que não conhece a tomar os que ele próprio produz. Nessa vinda ao Brasil, diz que “descobriu” 

o Chardonnay chileno Sol de Sol e o tinto Château Kefraya, libanês, levados para um jantar 

pelos donos da importadora Zahil, que distribui seus vinhos no Brasil. Além dos brancos Gavi, feito com a 

uva Cortese, do Roero Arneis, feito com essa última, e do conhecido espumante Moscato d´Asti, 

Michele Chiarlo produz Barolos e Barberas, os dois tintos clássicos do Piemonte. Instado a responder se era 

mais fácil produzir um ou outro, comentou que o Barolo, feito com a Nebbiolo, leva a vantagem da experiência, pois há mais de 100 anos 

se faz bons vinhos com essa uva no Piemonte; no caso do Barbera, segundo ele, só nos últimos trinta anos começou-se a produzir

vinhos de qualidade com essa uva. “Já melhoramos muito, mas ainda temos muito a descobrir”, admite, acrescentando que um

dos segredos para fazer bons Barberas é reduzir o rendimento dos vinhedos. Um bom exemplo é seu Barbera d´Asti La Court 2004 

(R$ 243), de vinhedo único. Chiarlo comenta que, quando comprou o vinhedo La Court, em 1995, ele já estava plantado em alta densidade, 

produzindo uvas com grande concentração. O resultado é um vinho que se destaca pela boa acidez e grande maciez, com taninos muito finos 

e maduros, que lhe conferem sensação quase doce em boca. Os aromas não ficam atrás, com muita fruta vermelha associada a notas elegantes 

de madeira tipo cedro e um leve floral. Zahil - www.zahil.com.br

Chono da Geo Wines é nova opção chilena Para apresentar a linha Chono, da Geo Wines, que começa a 

representar no Brasil, a importadora Premium convidou o conhecido enólogo Alvaro Espinoza (ver entrevista nesta edição), consultor da 

vinícola chilena. O Sauvignon Blanc 2008 (R$ 60) é um vinho aromático, fresco e longo, bem posicionado em sua faixa de preço. O 

Chono Reserva 2007 mostra a vocação que a Carmenére tem para vinhos de corte. Entra com 60%, complementados por 40% de 

Syrah, outra cepa que tem se adaptado bem no Chile. O top da linha é o Chono San Lorenz 2004, também um corte de 44%

Carmenére, 41% Syrah e 15% Cabernet Sauvignon. Colhido em vinhedos biodinâmicos, mostra aromas intensos de fruta e

especiarias, com excelente equilíbrio e persistência. Premium - www.premiumwines.com.br

Valduga inova com linha internacional  Um dos maiores produtores nacionais de espumantes,

a Valduga fechou 2008, literalmente, com chave de ouro. O espumante Arte Brut (26 Reais), um corte clássico de Chardonnay 

(70%) e Pinot Noir (30%), produzido na serra gaúcha, foi o escolhido pelo Bar & Champanheria Copacabana, o único 

quiosque da famosa praia que só vende esse tipo de bebida, para ser servido aos turistas que passaram o final do ano no Rio. 

No front dos vinhos tranquilos, a Valduga comemorou, no ano passado, a ampliação de seu projeto Mundus, iniciado com 

o lançamento de três vinhos (dois Malbec e um Cabernet Sauvignon) desenvolvidos na Argentina. A proposta da 

empresa não é importar vinhos, mas produzi-los em seus países de origem sob orientação dos enólogos da Valduga, que 

acompanham (e orientam) todo o processo – da seleção do vinhedo ao engarrafamento. No final do ano passado, foi 

lançado um Cabernet Sauvignon produzido no Chile e, no futuro, está prevista a chegada de novos rótulos vindos de 

outros países (África do Sul, Portugal, Itália e Austrália estão na lista). Segundo Juciane Casagrande, diretora comercial 

da vinícola, “trata-se de uma linha internacional, mas com assinatura e estilo brasileiros”. 

Casa Valduga - www.casavalduga.com.br
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Boas surpresas na degustação de cavas no Mesa Tendências... Dentre as várias degustações de alto nível 

realizadas por ocasião do Mesa Tendências, evento promovido, em novembro passado, pela revista Prazeres da Mesa, uma das mais interessantes 

foi a de grandes Cavas da Espanha, promovida pelo Institut Del Cava, da Catalunha. Conduzida por Arthur Azevedo, editor da Wine Style 

e diretor da Associação Brasileira de Sommeliers-SP, ela mostrou que os melhores exemplares desse tradicional espumante espanhol oferecem 

excelente relação preço/qualidade e podem ser boa opção aos champanhes, incomparáveis, mas obviamente mais caros. Foram apresentadas, 

inclusive, cavas ainda inéditas no Brasil, como a ótima Gramona III Lustros. Além de aromas complexos e sofisticados, que remetem a 

frutas secas entremeadas a leveduras (panificação), destacou-se pela qualidade da espuma, equilíbrio, longa persistência e retro-olfato delicioso. 

Em breve estará no Brasil, importada pela Casa Flora/Porto a Porto (www.casaflora.com.br/www.portoaporto.com.br). Outra 

boa descoberta foi a Joan Raventós Rosell Gran Heretat Brut, uma cava de exceção e ao mesmo tempo elegante e sofisticada. 

Impressiona também pela criativa garrafa, salpicada de pontos dourados, um toque de modernidade e ousadia. Provavelmente também estará 

em breve no mercado pelas mãos da Ana Import, de Salvador (www.anaimport.com.br). Marcas já conhecidas pelo consumidor brasileiro 

também brilharam na degustação como a suntuosa Cava Gran Juvé da Juvé Y Camps com aromas de frutas secas e brioches, grande 

concentração de sabores, longa persistência e final de boca com intensa mineralidade. Pode ser encontrada na Península (www.peninsula.com.

br). Também agradaram a Codorniu Pinot Noir, rosada e frutada, importada pela Interfood (www.interfood.com.br), a deliciosa 

Pere Ventura Tresor, importada pela World Wine (www.worldwine.com.br), a Giró Ribot, inédita no país, e a Pinord, 

encontrada na rede Pão de Açúcar.

... e uma viagem a Portugal no “Prazeres ao Vivo” Por ocasião do “Prazeres ao Vivo”, evento que ocorreu 

simultaneamente ao Mesa Tendências, a Vini Portugal e a revista Prazeres da Mesa apresentaram um panorama de o que de melhor em 

vinhos portugueses pode ser encontrado no mercado brasileiro. A degustação comandada por Ricardo Castilho, editor da revista, começou com o 

Muros de Melgaço 2006 (Decanter - www.decanter.com.br), um vinho verde mais estruturado do que a média dos vinhos dessa 

denominação, produzido por Anselmo Mendes, um especialista nessa região. Seguiu-se o Pera Manca 2006 branco (Adega Alentejana  

- www.adegaalentejana.com.br), com sua carasterística untuosidade. Na sequência, o Lagoalva de Cima – Alfrocheiro 

2006, da região do Ribatejo (Mistral - www.mistral.com.br), exemplo de modernidade aliada à tradição. O representante do Dão foi o 

Touriga Nacional 2002 da Quinta dos Roques (Decanter), com toques terrosos e de torrefação. Considerado um dos melhores vinhos 

da ainda pouco conhecida Estremadura, o Chocapalha 2004 (Vinci - www.vincivinhos.com.br) agradou por sua intensidade 

aromática e por ser bem integrado na boca. Já Quinta Nova 2005 (Vinea - www.vineastore.com.br), do Douro, um elegante 

blockbuster, comprovou que essa região acertou ao investir também na produção de vinhos secos. Foi sucedido pelo C.V. Curriculum 

Vitae 2004 (Expand - www.expand.com.br), macio e untuoso na boca. Para terminar, o Esporão Reserva 2005 

(Qualimpor - www.qualimpor.com.br), compra sempre certeira no mercado.

Novidades de Champagne e da Serra Gaúcha Com sede em Epernay, no coração da região produtora,

a Perrier Jouët foi a primeira maison de Champagne a produzir o tipo brut. Aproveitando as festas de fim de ano, a Pernod Ricard 

colocou no mercado brasileiro uma tiragem especial do Perrier Jouët Grand Brut, em embalagem de luxo, acompanhado

de duas taças decoradas com anêmonas e rosas, símbolos dessa famosa marca. Também para aproveitar as vendas de Natal

e Ano Novo, a vinícola gaúcha Don Giovanni lançou dois novos espumantes, batizados de Nature e Stravaganzza.

Com um corte de Chardonnay (75%) e Pinot Noir (25%), o primeiro foi produzido pelo método clássico, com segunda 

fermentação na garrafa, e permaneceu 18 meses em contato com as leveduras para ganhar mais complexidade. Ao final,

não foi adicionado licor de expedição, daí seu nome. Por ser muito seco (menos de 1 grama de açúcar residual), é um bom 

aperitivo, além de ser recomendado para quem está fazendo regime. Com exatamente o mesmo corte que o Nature,

o Stravaganzza é produzido pelo método charmat, com a segunda fermentação em autoclave.

Pernod Ricard - www.pernod-ricard.com.br / Don Giovanni - www.dongiovanni.com.br 
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Evento apresenta vinhos (e outros produtos regionais) da Calábria Promovida pela Região

da Calábria, em parceria com o ICE (Instituto Italiano para o Comércio Exterior), a “Vitrine Calábria”, realizada em São Paulo

e no Rio de Janeiro, com o objetivo de fomentar a exportação de alimentos e bebidas dessa tradicional região italiana para o Brasil,

foi uma boa oportunidade de apresentar produtores (e vinhos) ainda poucos conhecidos ao consumidor brasileiro. Entre eles, os da Casa 

Vinicola Criserà, de Catona (Reggio Calabria) e da Senatore Vini, de Cirò Marina. A Criserà mostrou os brancos Duale e Lige IGT, 

este produzido com a uva mais antiga da região, a Greco Bianco; e os tintos Duale, Nerone di Calabria IGT (um corte

com 70% de Nerello Calabrese e 30% de Sangiovese), Rosso di Scilla IGT (Nerello Mascalese, Gaglioppo e Nocera)

e Pellaro IGT (vinho que leva o nome da região, situada a 600m, um corte de Gaglioppo, Castiglione e Nerello, com passagem

por barrica). A Senatore Vini mostrou o branco Alaei Cirò DOC Bianco 2007, também produzido com uva Greco Bianco,

o rosé Puntalice Cirò DOC Rosato 2007, de uvas Gaglioppo selecionadas manualmente, e os tintos Calabria IGT Rosso 

2007 (corte com 60% de Gaglioppo e 40% de Merlot), Ehos Calabria IGT Rosso 2006 (um corte bordalês, com 60%

de Cabernet Sauvignon e 40% de Merlot, com 8 a 12 meses de barrica) e  Arcano Cirò DOC Rosso Classico 2006,

feito com uva Gaglioppo e passagem por barrica.

Atlas Mundial do Vinho agora em português O que já era bom ficou ainda melhor depois

que este indispensável livro de referência foi traduzido para o português e publicado pela Nova Fronteira (480 págs.

R$ 139,90). Os autores, Hugh Johnson e Jancis Robinson, dispensam apresentações. Como Wine Style já havia noticiado 

por ocasião do lançamento dessa edição em inglês (WS nº 15), ela inclui regiões vinícolas não contempladas nas edições 

anteriores, inclusive o Brasil. Para isso, a assistente de Jancis, Julia Harding, produziu o verbete com a ajuda de três 

especialistas brasileiros: Luiz Horta, José Osvaldo do Amarante e Arthur Azevedo, editor da Wine Style. Pela riqueza e 

precisão das informações, bem como pelos imperdíveis mapas das regiões estudadas, que aliás são o motivo central do livro, é 

uma obra que não pode faltar na estante de enófilo algum que se preze. Editora Nova Fronteira - www.novafronteira.com.br

O “vinagre” mais caro da história Com o sugestivo subtítulo de fraude e mistério no mundo

dos bilionários, este primeiro livro de Benjamin Wallace, “O vinho mais caro da história” (Jorge Zahar Editor, 280 págs.

R$ 39,90) tem enredo digno de conto policial. A trama – toda real – desenrola-se em torno de uma garrafa de Château

Lafite de 1787, que supostamente teria pertencido à adega do presidente norte-americano Thomas Jefferson, grande apreciador 

de vinhos, que foi embaixador dos Estados Unidos na França. O colecionador Hardy Rodenstock incluiu essa garrafa num 

leilão da Christie’s de Londres, em 1985, que foi arrematada por um membro da família Forbes por 156.000 dólares (mais de 300 mil 

Reais). O livro revela os bastidores dessa que talvez tenha sido a maior fraude até hoje no mundo do vinho, cujo melhor resumo é o título 

original em inglês: “The Billionaire’s Vinegar” ou O Vinagre do Bilionário. O autor é colaborador de publicações como GQ ,

Food & Wine e The Washington Post e mora em Nova York. Jorge Zahar Editor - www.zahar.com.br

CURSOS: BÁSICO DE VINHOS E DE PAÍSES.
Ligue para ABS-SP (11) 3814-7853/ 3814-1269 ou acesse www.abs-sp.com.br


