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Wine Lovers aposta nos vinhos da Califórnia... “Uncommon, inexpensive, inspiring” (diferentes, “baratos”

e inspiradores) é a atraente proposta da importadora Wine Lovers, que abriu as portas, sem muito alarde, ano passado. Os adjetivos se

referem aos vinhos que distribui, em sua maioria da Califórnia, o que torna a proposta ainda mais interessante. Vinhos norte-americanos

em geral, e californianos em particular, são presença rara nos catálogos das importadoras brasileiras. Odmar Almeida Filho, um dos sócios

da importadora, viveu e trabalhou muitos anos na região, acumulando contatos de que se vale hoje para garimpar vinhos menos conhecidos,

de produtores artesanais. No primeiro lote trazido pela empresa, há exemplares das principais uvas brancas e tintas plantadas nos vales

de Napa, Sonoma, Russian River e outros. O Bogle Chardonnay 2007, por exemplo, tem o estilo característico dos vinhos dessa casta 

produzidos na Califórnia, com muita fruta (maças/peras) e presença marcante de baunilha aportada pelo uso de carvalho: 50% do vinho

foi fermentado em barricas e, junto com os outros 50%, ficou ainda sete meses nas mesmas. Macio em boca, com acidez e álcool corretos, tem 

bom corpo e boa persistência (R$ 69). Já o Owl Ridge Chardonnay 2005, do Russian River, retribui a diferença de preço (R$ 105) 

com maior complexidade e elegância. Entre os tintos, há boa oferta de diferentes uvas (Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah e Zinfandel, 

especialidade americana), em diferentes faixas de preço e qualidade. Entre os destaques, o Waterstone Syrah 2005 (R$ 109) é ótimo 

representante dessa cepa, oferecendo boa complexidade aromática (geleia de cerejas, especiarias, torrefação/café), boa acidez, taninos finos, 

muita fruta e álcool (14,5%), num vinho redondo e gostoso. O Pezzi King Zinfandel 2005 (R$ 94), como é típico nos vinho dessa uva, 

irmã-gêmea da Primitivo italiana, impressiona pela combinação de muita fruta e álcool (14,9%), mas é pouco encorpado e quase doce

em boca. Fácil de agradar, é um ótimo parceiro para pizzas diversas. Entre os Cabernet Sauvignon, o Owl Ridge 2004 (R$ 

105) apresenta a melhor relação preço/qualidade, ainda que o single vineyard “Passalacqua Vineyard”, 

do mesmo ano e produtor, seja mais elegante, complexo e encorpado, só que ao preço de R$ 188. 

A Wine Lovers também traz vinhos chilenos e lançou uma espécie de “clube do 

vinho”, que oferece a possibilidade de o cliente receber regularmente 

três garrafas de vinho com desconto em relação aos 

preços de tabela. Wine Lovers -

www.winelovers.com.br

...que também estão no foco da A&M Outra empresa que está apostando em

vinhos norte-americanos é a holding A&M, dos empresários norte-americanos Stanley Adwell e Keneth Morin.

Como primeiro passo, ela comprou a Ivix, uma importadora de bebidas com sede em Vitória, rebatizada de

BevBrands. Os objetivos são ambiciosos: torná-la, em cinco anos, uma das cinco maiores importadoras de

vinhos e bebidas do país. Embora anuncie vinhos de diferentes origens, como os chilenos da tradicional 

Undurraga, os portugueses da Casa Santos Lima e os franceses da Maison Sichel, os norte-americanos

deverão ser as estrelas do catálogo, já que sua presença no mercado brasileiro é muito pequena. De início, 

serão trazidos 70 rótulos desse país (de um total de 100), mas a meta é que esses números subam para, 

respectivamente, 150 e 300. A A&M pretende trazer vinhos inclusive de regiões produtoras menos

conhecidas no Brasil, como Oregon e Nova York, e não apenas da mais famosa Califórnia. Desta última, o 

nome mais conhecido é a gigante Kendall Jackson, cujo amplo portfólio abriga seus próprios vinhos e os de 

vinícolas menores e de prestígio, cujo controle assumiu, como Cardinale, La Crema,

Matanzas Creek e Pepi. BevBrands - www.bevbrands.com.br

Malbec de autor é exclusividade do Brasil Outra importadora que está apostando no segmento

de vinhos diferenciados é a Porto Mediterrâneo, que tem sede em Santa Catarina e trabalha com bebidas e alimentos. O cartão

de visitas foi o recente lançamento no Brasil do Cavas de los Andes Gran Reserva Malbec 2007. Um vinho de autor, 

produzido em Lujan de Cuyo, Mendoza, pelo enólogo Alejandro Simon (ex-Doña Paula), o Cavas de Los Andes tem produção 

limitada a apenas nove mil garrafas. Metade delas ficou na Argentina e a outra metade foi destinada ao Brasil, único país a recebê-

lo. O Gran Reserva Malbec 2007 tem a cor violácea típica dos Malbec, mesmo quando envelhecem, com aromas dominados

por ameixas pretas e frutas vermelhas (cerejas/framboesas), além de um floral delicado. Na boca, é um vinho muito agradável,

com taninos finos e praticamente sem nenhuma aspereza, ou seja, pronto para beber. A boa acidez lhe confere agradável sensação

de frescor e o final é quase doce, pela combinação de muita fruta e álcool (14,7%), num vinho de médio corpo. Pena que cada 

garrafa custe, no varejo, R$ 125. Além da Cavas de los Andes, a Porto Mediterrâneo está trazendo vinhos das também argentinas 

Antis e Lariviere Yturbe, e das chilenas Antuco e Surazo. Porto Mediterrâneo – www.portomediterraneo.com.br
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Rayun e Mapu, os trunfos chilenos da Vinho Sul Com foco inicial em vinhos chilenos e argentinos,

acaba de iniciar atividades uma nova importadora, a Vinho Sul, dos empresários Arthur e Caio Gurgel. Em grande estilo, registre-se,

a julgar pelos primeiros vinhos que está distribuindo, já disponíveis para o consumidor. Com as marcas Rayun e Mapu, eles trazem

as assinaturas consagradas de Alvaro Espinoza e do Baron Philippe de Rothschild, respectivamente. A linha Rayun, inédita no Brasil,

faz parte do projeto Geo Wines, idealizado por Espinoza, premiado enólogo chileno, fervoroso adepto da biodinâmica (ver entrevista

em Wine Style nº 21). São vinhos das varietais Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon, Syrah e Carmenère, esta última

a grande estrela da casa. E tem na pureza da fruta seu grande trunfo, já que não passam por carvalho, preservando a pura expressão

de cada uva. Sucesso na Inglaterra e nos EUA, a linha Rayun agrada também pela excepcional relação preço/qualidade, na faixa

dos R$ 30. Os vinhos da linha Mapu seguem os preceitos de qualidade internacional do grupo francês Mouton Rothschild, em três

linhas diferentes: varietal, bicepas e reserva. Na primeira estarão disponíveis vinhos de Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon 

e Merlot. A segunda linha propõe vinhos em cortes interessantes, como o Mapu Sauvignon Blanc/Chardonnay e o Cabernet 

Sauvignon/Carmenère. Já a linha Reserva tem o inconfundível toque de sofisticação aportado pelo uso (bem dosado) de carvalho 

francês. Estão disponíveis vinhos baseados em Merlot, Cabernet Sauvignon e Chardonnay, expressivos e elegantes, com boa 

concentração de frutas e taninos muito finos. A Vinho Sul promete trazer, em breve, dentro da mesma filosofia de qualidade, vinhos 

argentinos. Com distribuição nacional, todos estarão disponíveis em pontos de venda especialmente selecionados. 

Mais informações: 11 3507-7392

Planeta, vinícola top da Sicília, traz vinho
doce de alta classe Em recente visita ao Brasil para apresentar

os ótimos vinhos desta que é uma das melhores vinícolas sicilianas, Penny 

Murray, diretora da Planeta, reservou a maior surpresa para o final. Foi

quando mostrou um vinho doce de alta classe, que ofuscou seus pares mais 

conhecidos. Trata-se do Moscato di Noto 2006 (que, a partir de 2008,

passou a se chamar Passito di Noto), um delicioso vinho

de Moscatel colhida precocemente, em agosto, e deixada para 

secar em esteiras de palha, para garantir elevados índices 

de acidez e açúcar. Os aromas, intensos, remetem a frutas 

caramelizadas, doce de laranja e mel. Muito concentrado

e equilibrado, é um vinho untuoso e com interminável 

persistência. Tem inacreditáveis 180 gramas por litro

de açúcar residual, com não menos impressionantes

9 gramas por litro de acidez, o que garante o indispensável 

equilíbrio açúcar/acidez (R$ 205 a garrafa de 500 ml).

Da linha já comercializada no Brasil pela Interfood,

os vinhos de entrada de gama oferecem boa relação 

preço/qualidade. O La Segreta Bianco 2006

é fresco, aromático, frutado (abacaxi)

e concentrado; e o ótimo La Segreta Rosso 

2006, muito frutado, direto e descomplicado, é um

vinho facílimo de beber e de gostar (ambos

a R$ 53,50). As habituais estrelas da Planeta

não decepcionaram, com destaque para o Planeta 

Syrah 2003, no auge de sua evolução, com

aromas nobres de frutas escuras, notas terrosas

e balsâmicas, textura macia, taninos resolvidos

e boa persistência (173,30).  Já o Burdese 

2004, um corte bordalês de Cabernet 

Sauvignon e Cabernet Franc, é um vinho de 

guarda já acessível, com nariz sofisticado (frutas 

envoltas em chocolate, floral, aromas resinosos

e de tostado), taninos ainda perceptíveis,

bom corpo e média concentração (R$ 191).

Interfood - www.interfood.com.br

Syrah de Leyda-San Antonio é novidade da Amayna Matias Garcés, o simpático proprietário da

Viña Garcés Silva, esteve no Brasil a convite da Mistral Importadora, para lançar, em primeira mão no mercado internacional, o

Amayna Syrah 2007 (US$ 49,90), do qual foram produzidas apenas 800 caixas, com uvas de um vinhedo de 2,5 hectares (hoje

são 5), plantado em 2003. Em sua primeira safra comercializada (as anteriores não alcançaram o nível de qualidade desejado

pela vinícola), o vinho confirma o bom potencial da Syrah em regiões chilenas de clima mais frio, exibindo aromas frutados e 

florais, com toques de especiarias e chocolate, e carvalho bem integrado. Concentrado e com boa acidez, mostra taninos finos,

mas bem presentes, sugerindo que precisa de algum tempo de adega para melhor integrar todos os seus elementos. O Syrah, 

como explica Garcés, veio completar o portfólio da vinícola. “Fazemos vinhos para o mercado gourmet e precisávamos de um tinto

mais forte”, resume, referindo-se ao fato de que, até agora, o único tinto da Amayna era de Pinot Noir, que produz vinhos sabidamente

mais leves. A vinícola é conhecida por seus ótimos Sauvignon Blanc, com ou sem madeira, mas o Amayna Chardonnay 2006

revelou-se grata surpresa, numa safra que não foi considerada das melhores no Chile. É um vinho elegante, saboroso (macio e

amanteigado, com muita fruta madura) e com preço atraente para a sua qualidade (US$ 37,90).

Mistral - www.mistral.com.br
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Lafond, Pallus e Brédif são novidades da Vinci A importadora Vinci, de São Paulo, mostrou

vinhos dos novos produtores que, em 2009, vieram reforçar seu já robusto portfólio. Merecem menção os vinhos dos produtores 

Comte Lafond, Domaine Pallus e Marc Brédif, todos do Loire, região francesa cuja presença nos catálogos das importadoras 

brasileiras ainda é relativamente modesta. Do primeiro, veio o clássico Barón de L 2005, recomendado para quem quiser 

conhecer a pura expressão da uva Sauvignon Blanc neste que é seu terroir de eleição. Como o preço (US$ 199,50) não 

ajuda, o Pouilly-Fumé De Ladoucette 2006, cumpre quase o mesmo papel pela metade do custo (US$ 89,90). 

No campo dos tintos, o Loire é conhecido por seus vinhos à base da Cabernet Franc, uva pouco familiar a muitos 

enófilos em sua expressão varietal. O Chinon Pensées de Pallus 2006 e o Chinon Marc Brédif  2006 

são ambos ótimos representantes dessa denominação, especialmente o primeiro, com suas notas herbáceas e toque animal 

embalados por boa acidez, taninos finos e álcool equilibrado, num vinho não muito encorpado e muito gostoso em boca 

(US$ 55,25). Já o ótimo Gevrey-Chambertin Les Crais 2006 (US$ 108), do produtor Camille Giroud, 

é um Pinot Noir de estilo moderno (presença do carvalho bem marcada), mas perfumado, elegante e macio em boca 

como se espera dos bons exemplares dessa uva. A curiosidade é que, em 2002, os donos da vinícola norte-americana 

Colgin, que produz um dos vinhos-ícone da Califórnia, admiradores do estilo desse tradicional produtor da Borgonha, 

compraram uma participação na vinícola como forma ajudá-la a voltar ao melhor de sua forma. 

Vinci - www.vincivinhos.com.br 

Allegrini tem novo importador no Brasil Um dos mais conceituados produtores de Valpolicella, a

Allegrini é referência obrigatória quando se fala de Amarone, vinho produzido com uvas semi-passificadas na região do Veneto.

Alessandro Vallechi, diretor de marketing da vinícola, esteve no Brasil para participar de uma série de ações promocionais junto com sua

nova importadora no país, a Grand Cru. Entre elas, um sofisticado Wine Dinner no restaurante Eau, no Grand Hyatt São Paulo,

com cardápio assinado pelo chef  Laurent Hervé. Durante o jantar, foram degustados os brancos Corte Giara IGT 2007, um puro

Chardonnay, fresco, frutado e elegante e o ótimo Allegrini Soave 2007, um corte da italiana Garganega, uva branca emblemática do 

Veneto, com Chardonnay, que encantou pelos aromas de frutas maduras e mineral. No elenco de tintos, a seleção começou com o Pallazzo 

della Torre IGT 2005, um vinho produzido com as uvas Corvina, Rondinella e Molinara usando a técnica de ripasso, pela qual 

um concentrado de uvas secas é adicionado ao vinho recém-fermentado, provocando uma segunda fermentação. O resultado é um vinho intenso 

e muito fresco, com aromas de ameixas e cerejas, mescladas a chocolate e floral. O “gran finale” ficou por conta das duas estrelas máximas 

da Allegrini: o imponente Amarone Classico 2004, que esbanjou classe nos aromas de frutas passificadas, com corpo pleno, grande 

concentração de sabores e longa persistência; e o supreendente Giovanni Allegrini Recioto della Valpolicella Classico 

2005, vinho doce produzido com uvas totalmente passificadas, que encantou a todos pelos aromas de frutas caramelizadsas, com notas 

florais, defumadas e de café finamente torrado. Equilibrado em acidez e doçura, bem sustentadas pelo álcool, é delicioso, untuoso, longo e com 

sofisticado retro-olfato. Foi a companhia perfeita para um sorvete de graviola com toques de queijo Roquefort, avelãs e vinho do Porto e para 

uma sobremesa à base de figos frescos gratinados, com creme de pistache e sorvete de leite de amêndoas. Dos Deuses... 

Grand cru - www.grandcru.com.br 

Domno anuncia parceria com argentina Vistalba... A Domno do Brasil, nova empresa do grupo 

Valduga, passa a representar no Brasil a vinícola argentina Vistalba. Fundada pelo empresário Carlos Pulenta, cuja família 

foi uma das fundadoras do grupo Peñaflor-Trapiche, a Vistalba é conhecida por seus vinhos que levam os nomes de Corte A, 

B e C, e em cuja composição entram uvas Malbec, Cabernet Sauvignon, Merlot e Bonarda, em proporções que variam 

conforme o vinho e a safra. A Vistalba também produz a linha Tomero, de boa relação preço/qualidade. Para os amantes 

da enogastronomia, vale lembrar que a Vistalba abriga aquele que é considerado 

um dos melhores restaurantes da região de Mendoza, o La Bourgogne, que 

tem o mesmo nome e o mesmo chef  do famoso 

restaurante homônimo que funciona no hotel 

Alvear, em Buenos Aires, sempre incluído nas 

listas dos melhores da capital argentina. 

Domno do Brasil - www.domno.com.br

...e lança espumantes em versão “baby” Outra novidade da Domno do Brasil, capitaneada 

por Juarez Valduga, é o lançamento de seu espumante .Nero em duas novas versões, em garrafas de 187ml., próprias 

para o consumo individual, pois equivalem praticamente a uma dose. O .Nero Brut é um corte de Chardonnay 

e Pinot Noir, com um toque de Riesling; já o .Nero Moscatel é elaborado com a tradicional uva de mesmo 

nome, conhecida por ser extremamente aromática e por produzir espumantes levemente adocicados, cujo exemplo mais 

conhecido é o famoso Moscato d´Asti. Outra vinícola nacional que está apostando nesse segmento é a tradicional 

Aurora, que também está lançando versões baby de seus espumantes Prosecco e Moscatel, ambos com a marca 

Boreal. Domno do Brasil - www.domno.com.br e Aurora - www.vinicolaaurora.com.br
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Vinhos verdes surpreendem Anualmente, a Embaixada de Portugal na Inglaterra pede a um conhecido jornalista 

inglês que selecione os 50 melhores vinhos portugueses que degustou no ano anterior. A lista referente a 2008, elaborada por Jamie 

Goode, colunista do The Sunday Express e criador do conhecido site wineanorak, veio com uma surpresa. Goode indicou 

45 vinhos tintos e 5 brancos. Até aí nada demais, já que Portugal é mais conhecido como produtor de tintos do que de brancos. A 

surpresa foi o fato de todos os cinco brancos indicados por ele virem da região dos vinhos verdes - três à base de Alvarinho e dois à 

base de Loureiro. Esses últimos são um bom exemplo do que essa tradicional região está produzindo de mais moderno. O Giro 

Sol 2007 é um vinho com baixo teor alcoólico e levemente off-dry, produzido a quatro mãos pela Quinta do Soalheiro, tradicional 

produtor de Alvarinho, e pelo conhecido enólogo Dirk Niepoort (na foto abaixo); já o Quinta do Ameal Escolha 2007 é 

um ótimo Loureiro com estágio em madeira (as novidades dessa tradicional região vinícola portuguesa serão analisadas em detalhes 

no suplemento especial dedicado a Portugal, que circulará junto com a próxima edição de Wine Style). 

Portugal promete boas novas em 2009 A Essência do Vinho, realizada de 5 a 8 de março, no Porto, é a mais 

importante feira de vinhos de Portugal. Guilherme Velloso e Gustavo Andrade de Paulo, de Wine Style, lá estiveram e identificaram 

algumas novidades que, ao longo do ano, chegarão também ao Brasil: 1) Confirmando a tendência de os grandes produtores de vinho 

do Porto lançarem também vinhos Douro DOC, a Graham´s (grupo Symington) vai colocar no mercado, ainda neste ano, um tinto 

produzido em sua famosa Quinta do Vesúvio, berço de reputados Porto “single vineyard”. 2) Entre os novos vinhos da Niepoort 

“Projectos”, do enólogo Dirk Niepoort (na foto), um dos mais inovadores de Portugal, figuram o NoLimite Douro DOC 2005, 

produzido em parceria com o também criativo enólogo espanhol Telmo Rodriguez, que foi o responsável pela vinificação, usando castas 

tradicionais do Douro. Outra novidade de Niepoort é o tinto Voyeur 2006, produzido principalmente com Tinta Roriz e Touriga 

Franca oriundas de vinhas velhas, mas declaradamente inspirado nos tintos da Bourgogne, da mesma forma que o Pinot Noir 2006 

(consta que um dos clones de Pinot Noir plantados no Douro para produzi-lo veio do lendário La Tache, 

uma das referências em vinhos dessa varietal). Ainda não engarrafado, o Robustus 2005

é, de certa forma, um retorno às origens, pois esse foi o nome dado por Dirk a um dos primeiros vinhos 

que produziu, num projeto que só foi retomado em 2004. O 2005, à base de Tinta Amarela 

(mesma casta usada no famoso Batuta), Touriga Franca e Tinta Roriz, provenientes de vinhas 

velhas, permanece quatro anos em tonéis de 1.500 e 2.000 litros de capacidade, para amaciar 

seus taninos. Todos são vinhos diferenciados e de grande personalidade. 3) Carlos Lucas, enólogo 

da Dão Sul (agora Global Wines), também responsável pelos vinhos produzidos no nordeste 

brasileiro com a marca Rio Sol, contou a Wine Style quais serão os próximos lançamentos 

no Brasil, a começar pelo Vinha Maria, um corte de Cabernet Sauvignon e Syrah 

de estilo moderno e bem sul-americano (“comparável aos tintos do Chile e Argentina”, 

segundo ele). Outro será um espumante rosé à base de Syrah, de perfil bem popular. Com 

apenas 9% de álcool, ele será vendido em garrafas de cerveja, inclusive com as mesmas 

tampinhas metálicas. A aproximação com a cerveja não é gratuita: “pensamos nele 

como uma porta de entrada para o vinho”, comentou Lucas. Para completar, deve 

ser lançado um espumante brut em garrafas pequenas (duas doses), inspirado 

no estrondoso sucesso da linha “Pop” da Poméry.



CURSOS: BÁSICO DE VINHOS E DE PAÍSES.
Ligue para ABS-SP (11) 3814-7853/ 3814-1269 ou acesse www.abs-sp.com.br
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Memória - Ângelo Salton Neto Em 2010, a vinícola Salton 

comemorará 100 anos de existência. Mas a festa não será a mesma sem

a presença alegre de Ângelo Salton Neto, que ocupou a presidência da empresa

de 1986 até a morte no dia 10 de fevereiro passado, aos 56 anos. Sob sua 

gestão, a Salton deixou de ser apenas o nome por trás do popular conhaque Presidente, para se tornar o maior produtor brasileiro de 

espumantes e um dos líderes no mercado de vinhos de alta qualidade, a exemplo dos tintos Talento e Desejo e do recém-lançado 

Chardonnay Virtude. Para dar esse salto, a Salton investiu pesado (estima-se que em torno de R$ 50 milhões), na conversão dos 

vinhedos de latada para espaldeira, na redução dos rendimentos das parreiras, na compra de novos equipamentos. Investiu, também, na 

melhoria do padrão de qualidade de seus aproximadamente 400 fornecedores de uva. O coroamento desse trabalho foi a construção, em 

2004, da nova vinícola no distrito de Tuiuty, próximo a Bento Gonçalves, com mais de 30.000 metros quadrados de área. Equipada 

com o que existe de melhor e mais atual em tecnologia para a produção de vinhos de qualidade, ela também foi concebida para promover

o enoturismo na região. Embora filho de gaúcho, Ângelo nasceu em São Paulo, para onde seu pai se mudara. Engenheiro formado pela 

Universidade Mackenzie, iniciou seu trabalho como vendedor do conhaque Presidente, até hoje um dos carros-chefes da empresa.

E, mesmo depois de assumir a presidência, nunca deixou de exercer o talento para vendas, que tinha tudo a ver com seu caráter jovial 

e extrovertido. Quando presente a uma apresentação de vinhos da Salton, fazia questão de servi-los pessoalmente a muitos dos convidados 

e, quando não, de recomendar aos garçons que fossem servidos “generosamente” e não nas comedidas doses de degustação.
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