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Deutz daria bom enredo de filme A história do

champanhe Deutz (pronuncia-se “Dêtz”) daria bom enredo para 

um filme. A maison, uma das mais antigas da região, foi fundada 

em 1838 por dois amigos – William Deutz e Pierre Hubert 

Geldermann. Deutz & Geldermann foi, durante muitos anos, o 

nome da empresa. Eles vinham de uma cidade que hoje faz

parte da Alemanha (Aachen/Aix-la-Chapelle); e ambos se

casaram com moças de Champagne. Mais tarde, os laços entre as 

duas famílias se estreitaram ainda mais quando a filha de

Deutz se casou com o filho de Geldermann. A empresa se manteve 

sob controle dos descendentes até 1993, quando foi comprada 

pelo grupo do champanhe Roederer. O atual presidente da maison, 

Fabrice Rosset, esteve no Brasil para participar de uma série de 

eventos promocionais juntamente com a importadora Casa Flora, 

que passou a distribuir seus vinhos no Brasil. Rosset comenta que, à

época da compra, a Deutz era uma “bela adormecida”. Hoje, 

produz 1,8 milhão de garrafas e exporta 40% de sua produção. 

A empresa é dona de 40 hectares de vinhedos próprios e mantém 

outros 150 hectares sob contrato. Em sua maior parte, são 

vinhedos classificados como “grand cru” e “premier cru”, 

situados na região em torno de Ay. O tipo não-safrado,

carro-chefe de qualquer casa de Champagne, responde por 80 a 

85% da produção, mas o prestígio da maison é sustentado por 

duas cuvées especiais: William Deutz, de corte clássico

(55% Pinot Noir, 35% Chardonnay e 10% Pinot Noir) e 

o delicioso Amour de Deutz, lançado pela primeira vez em 1993, 100% Chardonnay. Ambos têm pequena produção: 

menos de 50 mil garrafas, o primeiro; e cerca de 35 mil, o segundo. A produção do refinado William Deutz Brut Rosé 

(75% Pinot Noir), que completa o trio das chamadas “cuvées de prestige”, é ainda menor e em geral não chega a 15 mil 

garrafas. Rosset admite que o champanhe também sofrerá com a atual crise econômica, ou melhor, que “será vítima de seu 

próprio sucesso”. E explica: por ser um “vinho de celebração”, deverá ser “mais consumido em casa e menos em público”.

Casa Flora – www.casaflora.com.br e Porto a Porto - www.portoaporto.com.br

Winebrands estreia com 
Albert Bichot Nova importadora

que Ricardo Carmignani e Tibor Sotkovsky, 

ex-executivos da Expand, abriram há poucos 

meses, a Winebrands tem como sócia

a poderosa Global Wines (antiga Dão Sul), 

que também controla aVini Brasil (vinhos

Rio Sol). Com a filosofia de ter um grande 

nome de cada país produtor, a empresa 

já nasceu com um portfólio respeitável, 

encabeçado pelo ícone italiano Antinori,

e que inclui várias vinícolas portuguesas

da Global Wines (Quinta de Cabriz,

Casa de Santar e Quinta do Encontro, entre outras). O primeiro produtor 

representado pela Winebrands a visitar o Brasil para apresentar seus vinhos 

foi Albéric Bichot, quinta geração da família e líder da Albert Bichot.

A vinícola foi fundada em 1831 e, após a Segunda Guerra Mundial, seus pai

e avô replantaram os vinhedos na região de Chablis, onde hoje detém o controle

do Domaine Long Depaquit, com 10 hectares de vinhedos Grand Cru.

Na Borgonha, são mais de 100 hectares em diversas denominações. Além dos bons 

Chablis 2006 e Bourgogne Vielle Vignes 2005, Alberic serviu

os fantásticos Gevrey-Chambertain Les Murots 2006 e o ainda melhor

Vosne-Romanée 1er Cru Les Malconsorts 2006, ambos

do Domaine du Clos Frantin, vizinho do legendário La Tache, do Domaine

de la Romanée Conti. Vinhos como esses, de grande equilíbrio e larga persistência, 

parecem prenunciar longa vida para a nova importadora.

Winebrands – www.winebrands.com.br

Matarromera, grandes vinos del Duero Matarromera

é uma empresa vitivinícola espanhola considerada referência no panorama 

internacional. Presidida por Carlos Moro, conta com sete vinícolas, onde produz 

vinhos de alta gama, um projeto de enoturismo, produção de azeite de oliva

e até de cosméticos. A organização acaba de ganhar a publicação “Matarromera, 

grande vinhos del Duero” criada a partir de opiniões e comentários

de alguns dos grandes jornalistas e críticos gastronômicos

da Espanha. Editado em espanhol e em inglês, o livro tem

como objetivo apresentar a trajetória do grupo e toda

a engrenagem que controla a estrutura desta grande empresa.

Matarromera - www.grupomatarromera.com
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Os segredos da Catena
segundo o Homem do Ano
da Decanter No início do ano,

Nicolas Catena Zapata foi apontado como 

“Homem do Ano” pela conceituada revista 

inglesa Decanter, título concedido pela primeira 

vez a um produtor sul-americano. Ao justificar

a escolha, a revista afirmou que ele foi 

“o homem que mudou o rumo da indústria

do vinho na Argentina”. Em sua primeira

visita ao Brasil depois de receber o honroso 

título, Catena foi homenageado por Ciro

Lilla, da Mistral, há muitos anos

importadora exclusiva de seus vinhos para

o Brasil. Sempre muito simpático,

ele se disse surpreso com a premiação, inclusive porque achava que os britânicos

só tinham apreço pelos vinhos franceses e porque, na sua opinião, os vinhos 

argentinos são bastante diferentes destes. Modesto, interpreta a premiação como

um reconhecimento não só aos vinhos que produz como a toda a produção

argentina, mas diz que fica orgulhoso quando se reconhece a qualidade do terroir 

de Mendoza, que, na sua opinião, se distingue em três aspectos fundamentais:

maior intensidade de frutas, maior concentração de elementos característicos

dos grandes vinhos e menor amargor. Essa última característica se deve,

segundo ele, à qualidade intrínseca da Malbec na Argentina e também à altitude, 

que permite que as uvas recebam insolação sem precedentes. Catena veio 

acompanhado do novo enólogo-chefe da vinícola, Alejandro Vigil,

que destacou a importância do momento exato da colheita, segundo o objetivo

da vinificação. Segundo ele, o importante é evitar a “sobrematuração” das uvas,

que resultaria em vinhos alcoólicos e pouco elegantes. Destacou ainda que,

se as diferentes parcelas forem colhidas no momento certo, é possível produzir

um vinho mais equilibrado na hora do corte. Como a Catena tem vinhedos 

plantados em diferentes altitudes, a escolha desse momento é instrumento 

fundamental para o enólogo. Usar Malbecs de diferentes vinhedos sempre

foi um dos segredos do sucesso da Catena, prática hoje copiada por muitos 

produtores argentinos. Catena disse que não tem planos imediatos de produzir 

vinhos com a uva branca emblemática de seu país, a Torrontés, mas que

a Bonarda (até certo ponto um “patinho feio” entre as varietais mais plantadas

no país) faz parte dos novos projetos da vinícola.

Mistral – www.mistral.com.br

Os novos projetos de João Portugal Ramos Em recente visita ao Brasil, o conceituado 

produtor português João Portugal Ramos comentou seus novos projetos e mostrou as novas safras de seus vinhos. João 

está, hoje, envolvido em projetos no Alentejo, Douro e na antiga Estremadura, agora denominada Vinhos de Lisboa. 

No Alentejo, os planos incluem o plantio de novos vinhedos, a criação de um vinho de vinhedo único (o Quinta de

Viçosa 2005) e uma completa remodelação da vinícola, com a implantação de 14 tanques de fermentação de

carvalho francês e 28 tanques pequenos de aço inoxidável. O objetivo é produzir vinhos que reflitam as 

características específicas das parcelas de videiras das quais se originam. No Douro, João Portugal participa de 

um projeto com o enólogo José Maria Soares Franco: o vinho Duorum 2007 (em latim, de dois) é 

produzido com uvas de vinhas velhas, mescladas a parcelas de Touriga Nacional e Touriga Franca, 

plantadas especialmente para o projeto. Outra boa nova, muito aguardada pelos apreciadores de seus vinhos, 

é o lançamento do Vila Santa Branco 2008, que estará no mercado até o meio deste ano. Baseado nas 

uvas Arinto, Antão Vaz e Verdelho, promete ser uma das sensações do Alentejo. No evento em São Paulo, 

onde falou de seus planos, João Portugal também conduziu uma degustação de seus vinhos mais conhecidos, 

com destaque para o Marquês de Borba 2007 (muito fresco, delicado e frutado) e para o sempre 

venerado Marquês de Borba Reserva 2004, produzido com uvas provenientes de videiras muito 

antigas, pisadas a pé em lagares. Encorpado, equilibrado e concentrado, é um vinho que pode ser bebido

hoje ou guardado por muitos anos. Casa Flora – www.casaflora.com.br;

ou Porto a Porto – www.portoaporto.com.br.

Fasano lança vinhos com marca própria O grupo Fasano está lançando cinco vinhos selecionados

de produtores italianos, que serão comercializados com sua própria marca. Denominada “Selezione Fasano”, a série inclui 

os seguintes vinhos: Prosecco do produtor Amistani Guarda; Chardonnay IGT 2007 (Di Lenardo); Chianti 

Clássico 2006 (Querceto di Castellina); Barbaresco 2005 (Icardi); e Barolo 2004 (Gianni Gagliardo). Todos

os vinhos são dignos representantes de suas respectivas cepas e regiões de origem, a começar pelo Prosecco (R$ 124), que mostra 

corpo leve, ótima acidez e muita vivacidade e frescor em boca, como se espera desses vinhos. Igualmente interessante – e de preço 

mais atraente – o Chardonnay de Venezia-Giulia (R$ 101) combina boa fruta (abacaxi, fresco e em calda) com presença não 

exagerada do carvalho. Entre os tintos, merece destaque, pela boa relação preço/qualidade, o Chianti Clássico (R$ 176).

Além de muita fruta e excelente acidez, revela alguma complexidade (inclusive leve toque animal), aportada

em parte pelos 13 meses de estágio em barricas de carvalho (20% novas).

Os vinhos estão à venda tanto nos restaurantes do grupo como nas lojas

da Enoteca Fasano, em São Paulo e no Rio. E podem ser adquiridos

individualmente ou em elegante caixa de madeira contendo

os cinco exemplares, ao preço de 

R$ 1.342. Enoteca Fasano -

www.enotecafasano.com.br
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Quinta do Penedo, a aposta da Messias no Dão Numa muito bem sucedida tentativa de dar

ao clássico Dão o merecido reconhecimento, o produtor português Messias Vigário apresentou, em prova exclusiva no Brasil,  

seu vinho Quinta do Penedo. Trata-se de um Dão DOC produzido com as uvas Touriga Nacional (70%)

e Alfrocheiro (30%). O vinho passa por fermentação maloláctica em barricas novas de carvalho francês e permanece 

2 meses nas mesmas. O vinhedo que dá origem ao vinho foi adquirido por Messias em 1999, de olho no potencial

da Touriga Nacional, já que a região é reconhecida como um dos terroirs onde essa varietal – que muitos acreditam

ter migrado do Dão para o Douro (ver especial sobre Portugal que acompanha esta edição) – melhor se expressa.

Para muitos especialistas, a Touriga Nacional do Dão se diferencia da que é plantada em regiões como Douro e Alentejo 

por sua elegância. Na degustação, o Quinta do Penedo 2006 confirmou plenamente essa crença. De cor púrpura intensa 

e impenetrável, mostra deliciosos aromas de frutas em compota (amoras e framboesas), notas florais (principalmente de violeta, 

marca registrada da varietal), tostado e chocolate. Com boa acidez, corpo médio, boa concentração, taninos muito finos,

textura macia e ótima persistência, o Quinta do Penedo alinha-se, como esperado, mais para o lado da elegância do que

da potência. Um belo vinho, que merece ser conhecido. Casa Flora – www.casaflora.com.br

ou Porto a Porto –  www.portoaporto.com.br 

Dyade52, nova face do vinho alemão no Brasil Com o objetivo de incrementar os negócios com o

Brasil, visitou o país, recentemente, uma delegação do estado alemão de Baden-Württemberg, chefiada por seu secretário da 

Economia, Richard Drautz. A visita incluiu a participação da delegação na ExpoVinis Brasil 2009, em São Paulo

(ver reportagem, mais adiante, nesta edição), já que um de seus objetivos é aumentar a exportação de vinhos produzidos nessa

região para o Brasil. “Sabemos que vinhos alemães não têm uma imagem muito boa no Brasil”, reconheceu Drautz, que 

também é enólogo. “Mas esperamos convencer o consumidor brasileiro pela alta qualidade dos vinhos de Baden-Württemberg, 

para que eles se tornem tão famosos como nossas marcas de automóveis Audi, Mercedes e Porsche”. A região tem longa 

tradição na produção de vinhos e hoje representa 25% da área vinícola da Alemanha. No início de 2008, um grupo de 16 

produtores do estado se juntou num consórcio que visa aumentar a exportação de seus vinhos para mercados como o Brasil. 

Com esse objetivo, foi criada uma marca comum, batizada de Dyade52. O nome Dyade vem do grego e significa a união 

harmoniosa de duas partes; 52 lembra o ano (1952) em que as regiões, até então autônomas, de Baden e de Württemberg, 

decidiram formar um único estado. A marca Dyade52 compreende vinhos produzidos tanto com castas regionais típicas como 

com variedades mais conhecidas internacionalmente. Entre as primeiras, a Trollinger, a mais popular de Württemberg, que 

produz tintos leves e frutados; entre as segundas, por exemplo, a Pinot Grigio, presente em Baden. O Dyade52 Pinot 

Grigio 2008 apresentado no Brasil revelou-se um vinho bastante interessante e muito aromático, com predomínio de notas 

florais e de ervas, além de presença de frutas brancas. Na boca, mostrou ótima acidez, corpo médio e álcool equilibrado 

(12,5%), com um agradável off-dry final. Um vinho gostoso e gastronômico. Atualmente, estão em curso negociações com 

pelo menos dois importadores para distribuir os 

vinhos do consórcio Dyade52 no Brasil. A previsão é 

de que eles estejam disponíveis para o consumidor até 

o final do ano. Mais informações: Câmara de 

Comércio Brasil-Alemanha ou com

Frank Salewski – fsalewski@kreaktiv.com.br

Toscanos e sicilianos 
surpreendentes O produtor 

italiano Andrea Franchetti faz 

questão de informar que não mudou 

para a Toscana para fazer vinhos. 

Simplesmente apaixonou-se por uma 

propriedade – que nem tinha vinhedos 

– e decidiu morar lá. Plantar vinhedos e 

produzir vinhos foi simplesmente

a forma de viabilizar seu projeto

de vida. Mas a inspiração para os vinhos que faz veio de bem longe dali.

Ele passou dois anos viajando para Bordeaux, porque conhece vários proprietários 

de châteaux desde o tempo em que era vendedor de vinhos. E não esconde que seu 

modelo são os vinhos bordaleses, tanto que plantou variedades como Cabernet

Franc, Merlot, Cabernet Sauvignon e Petit Verdot nos 25 hectares de sua 

Tenuta di Trinoro. A primeira safra foi a de 1997. O sucesso na Toscana

animou-o a comprar uma pequena propriedade (menos de 15 hectares) a mil 

metros de altura, nas encostas do vulcão Etna na Sicília. Nessa propriedade 

(Passopisciaro), com um antigo vinhedo de Nerello Mascalese, também plantou 

Petit Verdot e Cesanese, cepa muito comum na região de Roma. Obviamente,

os vinhos que produz na Toscana e na Sicília são bastante diferentes entre si.

Mas têm em comum o fato de serem vinhos diferenciados, de grande personalidade 

e a altíssima qualidade, o que pode ser comprovado em sua passagem pelo Brasil, 

quando apresentou dois de cada denominação. Da Toscana, o Le Cupole 2005, 

basicamente um corte bordalês com o acréscimo de duas varietais italianas,

mas não da própria Toscana (a Cesanese e a Uva di Troia, encontrada

na Basilicata e na Puglia); e o excepcional (inclusive no preço de US$ 539)

Tenuta di Trinorio IGT 2006, outro corte bordalês. Em ambos, a 

Cabernet Franc tem participação significativa: 47% no primeiro; 35%, no 

segundo, que é um vinho suculento, muito macio e quase doce em boca, apesar de 

ainda muito jovem. Da Sicília, o Passopisciaro IGT 2005 (100% Nerello, 

colhida no final de novembro); e o igualmente excepcional Franchetti IGT 2006 

US$ 349), 100% Petit Verdot, um vinho encorpado e ainda levemente

adstringente, mas muito saboroso e com taninos finíssimos. A resposta que deu

à pergunta “por que plantar uma uva estrangeira como a Petit Verdot na Sicília?” 

revela bastante sobre a personalidade de Franchetti. Ele diz que plantou porque 

achou que seria latitude adequada; e que não se preocupa com a questão

de ser ou não autóctone da região. “O importante é fazer o melhor vinho

possível”, diz simplesmente. A julgar pelos quatro que mostrou no Brasil,

ele está muito perto disso. Mistral – www.mistral.com.br
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Vinhos da Córsega, a nova opção Sempre em busca

de novidades, o enófilo brasileiro acaba de ganhar mais uma opção: 

vinhos da Córsega. Eles foram trazidos pela importadora Empório 

Sorio, cujo proprietário é oriundo dessa bela ilha de nacionalidade 

francesa (desde 1768), mas muito próxima do litoral italiano 

da Toscana. A vinha chegou à Córsega trazida pelos Fenícios,

por volta do século VI AC e, hoje, ela conta com aproximadamente 

1.300 hectares de vinhedos. As principais castas nativas são 

a Vermentinu, considerada a “Malvasia da Córsega”; as tintas Sciaccarrellu, apontada como “a mais característica de 

todas as uvas da Córsega” e a Niellucciu, tida como prima da Sangiovese italiana. Entre as que vieram de fora, Chardonnay,

Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, Syrah e Merlot. Dos vinhos importados pela Sorio, os elaborados com as autóctones 

se revelaram mais interessantes, a exemplo do ótimo Vermentinu 2007, da linha Terra Nostra (R$ 60), muito perfumado 

(aromas cítricos/agrumes e florais), ótima acidez, corpo médio e álcool na medida certa (11,5%). Um bom vinho para servir como 

aperitivo, ou acompanhando frutos do mar, e surpreender os amigos. Da mesma linha, também agradou o Sciaccarrellu Rosé 

2008, com aromas frutados, lembrando cerejas e morangos, e um elegante toque herbáceo, num vinho seco, leve e de boa persistência

para um rosé (R$ 55). Já o Niellucciu 2007 (R$ 64) não confirmou o suposto parentesco dessa uva com a Sangiovese,

porque a acidez não está à altura de sua estrutura tânica. Como curiosidade, o Muscat Felix Pietri 2008 do Domaine

de St-Antoine é um vinho doce agradável, com intensos aromas de manga, mas ligeiro e relativamente caro (R$ 107). 

Empório Sorio – www.emporiosorio.com.br

Serrera aposta na elegância Conhecida por ser a importadora da chilena Viu Manent, a Hannover ampliou

seu portfólio com a argentina Vinícola Serrera. A vinícola produziu seu primeiro vinho em 2001, na fria região de Tupungato,

onde acabou de terminar o plantio de 100 hectares de vinhedos. O enólogo da Serrera, Hernán Cortegoso, veio ao Brasil apresentar 

o Torrontés Moments 2008, muito fresco e frutado; e os tintos Syrah, Malbec e Bonarda, todos 2007, além

do Gran Reserva Malbec 2005. Os tintos não têm a concentração habitual dos argentinos, o que chega a surpreender; 

mas continuam com boa fruta, equilíbrio e persistência, mostrando que algumas vinícolas do país, a exemplo da própria Serrera, 

começam a apostar mais na elegância do que na potência, o que sem 

dúvida é um bom caminho. Hannover – 

www.hannovervinhos.com.br

Trapiche traz dois Malbec top Daniel Pi, enólogo da Trapiche, mostrou as

novidades da vinícola em uma série de degustações no Brasil. Como seria de se esperar, os destaques 

ficaram por conta de dois vinhos à base de Malbec. O Manos 2004, muito complexo, é produzido 

com cuidados artesanais. 30% das uvas (vinhas com idade média de 40 anos) são separadas e 

esmagadas manualmente, descartando-se a polpa e a semente. Somente a pele é fermentada, com o 

objetivo de aumentar a concentração com menor adstringência. Depois, o vinho passa 18 meses em 

barricas novas e mais seis em tonéis de carvalho de 4.500 litros. Esse requinte tem um preço:

R$ 407, 80, a garrafa. Quase tão elegante e complexo como ele, o ótimo Malbec Single 

Vineyard Viña Federico Villafañe 2006 é, sem dúvida, melhor compra, por “apenas” 

R$ 214,80. Interfood – www.interfood.com.br



14

1001 Vinhos para Beber antes de Morrer e A Viúva Clicquot
Se você pudesse contratar os serviços de um bom consultor de vinhos para montar sua adega, 

muito provavelmente ele recomendaria muitos dos vinhos que Neil Beckett e uma equipe

de 44 especialistas reuniram em “1001 vinhos para beber antes de morrer”. Com prefácio 

de Hugh Johnson, que dispensa apresentações, o livro reúne os vinhos segundo seu tipo, 

começando apropriadamente pelos espumantes e em seguida brancos, tintos e fortificados.

Quem já tem alguma experiência nesse mundo não terá dificuldades em identificar rapidamente 

ícones, como os formidáveis champanhes Krug Clos du Mesnil, Cuvée William Deutz e Salon; brancos como

o Montrachet Joseph Drouhin Marquis de Laguiche e o Viña Tondonia; tintos como o Château Cheval 

Blanc e o Torbreck RunRig Shiraz; e fortificados como o Madeira Century Malmsey Solera da Henriques 

& Henriques ou o Quinta do Noval Nacional. O glossário auxilia bastante o apreciador na formação de um vocabulário 

prático para degustações e os índices remissivos direcionam o leitor a regiões, tipos de vinhos etc. Em cada verbete, há indicadores

de preços e do ano até o qual o vinho deveria ser bebido. Quantos desses verdadeiros tesouros líquidos você irá provar, dependerá,

é claro, do tamanho do seu bolso. Mas o guia para ajudá-lo nessa deliciosa missão, você já tem. Editora Sextante

(www.esextante.com.br) - 960 páginas - R$ 59,90. Também acaba de chegar às livrarias outro livro que certamente 

despertará a atenção dos enófilos: “A Viúva Clicquot”, que tem como sub-título “A história de um império do chamapagne

e da mulher que o construiu”. Com 302 páginas, o livro conta a trajetória de Barbe-Nicole, nascida Ponsardin, Clicquot pelo 

casamento, que, com a morte do marido, se tornaria, aos 27 anos, a depois famosa “Veuve Clicquot”, a ponto de ser conhecida

como a “Rainha de Reims, a capital do champagne.Curiosamente, o livro que conta a história de uma das mulheres mais famosas 

da França de todos os tempos foi escrito por uma norte-americana, Tilar J. Mazzeo, professora de inglês no estado do Maine. 

Editora Rocco (www.rocco.com.br) - 304 páginas - R$ 39,50.

Vértice mostra potencial do Douro para espumantes Para a maioria dos enófilos, o Douro é

sinônimo de vinho do Porto e, mais recentemente, de excelentes tintos e poucos (mas cada vez melhores) brancos. Mas nem todos 

sabem que a região também produz ótimos espumantes, como o Vértice. Em visita ao Brasil, seu enólogo, engenheiro Celso 

Pereira, contou que ele nasceu no final dos anos 80, quando a Schramsberg, pioneira na produção de espumantes na Califórnia, 

iniciou um projeto na zona de Alijo, usando variedades locais como Touriga Franca (tinta) e as brancas Malvasia Fina, 

Rabigato, Gouveio, Códega e Viosinho. Hoje, a empresa é controlada por grupos privados portugueses, mas Pereira 

continuou à frente como enólogo. Ele também é sócio da Quanta Terra, que produz vinhos tranqüilos (tintos). Embora a origem 

do Vértice seja norte-americana, sua vinificação segue padrões europeus. “O importante é o contato com as 

leveduras, como ensinam os franceses”, diz Pereira. Por isso, ele faz questão que os vinhos top indiquem a data 

de dégorgement (retirada das leveduras e engarrafamento) no rótulo. O Vértice Super Reserva 2005, 

por exemplo, que só é produzido em safras especiais, estagiou 24 meses em garrafa até o dégorgement, em setembro de 

2008. E se destaca justamente pela grande complexidade aromática (pão, fermento, cítricos), além da ótima 

acidez e cremosidade em boca, com bom perlage e mousse consistente. Por R$ 106,50, é um espumante de perfil 

gastronômico. O Vértice Rosé 2007 (R$ 84,40), ao contrário, é leve e gostoso, ideal para ser tomado como 

aperitivo. Pereira mostrou ainda o Vértice Millesimé Gouveio 2004. 50% do vinho base fermentou 

em barricas e ele passou mais quatro anos em contato com as leveduras. Um espumante de grande classe e 

elegância, que, infelizmente, só chegará ao Brasil no final de 2009 e a um preço 30% superior ao do Super 

Reserva. Adega Alentejana – www.adegaalentejana.com.br
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Vertical mostra consistência do Erasmo Vinho chileno, de alma francesa e descendência italiana,

o Erasmo “Reserva de Caliboro” é produzido no Maule, por Francesco Marone Cinzano, dono da vinícola Col d´Orcia, 

na Toscana, com um corte tipicamente bordales: 60% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot e 10% Cabernet Franc. Em mais 

uma de suas visitas ao Brasil, Cinzano participou de jantar em que foram apresentadas todas as cinco safras disponíveis atualmente 

(2001 a 2005). No geral, o Erasmo mostrou consistência, com um estilo que busca mais a elegância do que a potência. Embora 

em quase todas as safras apresente uma ponta de álcool a mais, isso não compromete seu equilíbrio, com acidez, fruta e taninos muito 

bem balanceados. Safra a safra, o 2001 foi o que apresentou aromas mais finos e elegantes, com boa acidez, taninos muito finos

e ainda um pouco de fruta. Está no ponto e não vale a pena guardá-lo por mais tempo. No extremo oposto, o 2002 foi o pior de todos, 

com pouca fruta e taninos mais adstringentes, que ainda “pegam” na boca. Um vinho curto, sem maiores atrativos. O 2003, pelo 

contrário, foi um dos melhores, com grande complexidade aromática (ameixa em calda, notas herbáceas e terrosas, toque mentolado

e um delicado floral ao final). Na boca, ainda está um pouco tânico (taninos de boa textura), mas fruta e acidez indicam que ainda 

vai evoluir. O 2004, até certo ponto, contrariou a tese de que as safras pares no Chile são sempre as piores, com frutado intenso,

leve herbáceo e presença elegante de madeira, embora um pouco tânico. Como seria de se esperar, o 2005 mostrou-se fechado,

mas exibe aromas elegantes de frutas negras maduras e café. Na boca, é um vinho muito concentrado, fruto de uma safra quente,

e precisa de pelo menos mais três anos em garrafa para ficar no ponto. Segundo Cinzano, a novidade, para 2008, será o aumento

da participação da Cabernet Franc no corte, o que poderá alterar um pouco o estilo do vinho, pois ela produz vinhos muito

frutados e menos encorpados. Casa do Porto - www.casadoporto.com

Santa Helena de cara nova Uma das líderes no mercado brasileiro de vinhos de boa

qualidade e preço atrativo, a Vinícola Santa Helena trouxe ao Brasil o enólogo Matias Rivera, há dois

anos na empresa, para mostrar suas novidades. Rivera apresentou o Chardonnay Varietal, um vinho 

simples, mas bem feito, que agrada pelo preço (R$ 20). Já o Santa Helena Reserva Cabernet 2007 

tem média concentração, é equilibrado, também com boa relação qualidade/preço (R$ 29). Na linha superior, o

Vernus Cabernet Sauvignon 2006 (R$ 53) oferece maior elegância e complexidade. E o ícone 

D.O.N. (abreviatura de “De Origine Noble” – R$ 239) tem todas as qualidades dos grandes vinhos chilenos,

como aromas de frutas vermelhas, café, caixa de charuto, bons corpo e acidez, além de muita persistência.  

As linhas Gran Reserva, Reserva, Siglo de Oro e Varietal estão com novos rótulos, mais limpos, com a nova 

imagem “Celebração da Beleza”, símbolo da história da vinícola. Em conjunto com as vinícolas

San Pedro e Tarapacá, a Santa Helena integra o segundo maior grupo vinícola do Chile. E ocupa a

segunda posição no mercado brasileiro, que recebe 22% de suas exportações, só perdendo para a poderosa 

Concha Y Toro. Interfood – www.interfood.com.br  
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A CELEBRAÇÃO DA BELEZA.

NOVOS RÓTULOS. NOVOS VINHOS.
A MESMA TRADIÇÃO.

www.santahelena.cl www.interfood.com.br
I N T E R F O O DNOVOS RÓTULOS: SELECCIÓN DEL DIRECTORIO E SIGLO DE ORO

NOVOS VINHOS: RESERVA E VARIETAL
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