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“A cAdA edição, os editores de Wine style selecionAm vinhos que considerAm comprAs interessAntes, ou porque são bons exemplos de um 
estilo, região ou vAriedAde, ou porque oferecem boA relAção preço/quAlidAde em suA respectivA fAixA de preço.

Boscato Reserva Merlot 2005 (Nova Pádua/Serra Gaúcha/RS) – A casta 
que vem mostrando bons vinhos no Brasil, tem também mostrado vinhos rela-
tivamente caros. Este é um dos poucos que mantém a qualidade e preço baixo. 
Bem elaborado, tem aromas de frutas maduras, especiarias e tostado. Na 
boca, é um vinho de corpo médio, boa acidez e taninos macios. (Boscato) - AL 

Bouza Tannat A8 2007 (Montevidéu/Uruguai) – Um dos melhores Tannats 
disponíveis no mercado, mostra frutas escuras muito maduras, baunilha na 
medida certa, especiarias e um leve toque floral. Rico e complexo no paladar, 
tem final macio, sendo elegante e potente ao mesmo tempo. (Decanter) - FB

Burmester Tawny 10 anos (Porto/Portugal) – A região do Porto tem um 
controle de qualidade bastante confiável. Quando se permite usar a marca 
Tawny 10 anos, já há uma boa indicação de que o conteúdo vale a pena. Mas 
o Burmester Tawny 10 anos está num nível superior à média. A cor atijolada é 
tradicional, mas sua elegância é superior. (Adega Alentejana) - RA

Château Haut-Bergey 2001 (Bordeaux/França) – Obra-de-arte da Mme 
Hélène Garcin, este Pessac-Léognan conjuga robustez exuberante com a deli-
cadeza dos taninos aveludados. É um vinho que já está agradável para degu-
star, embora tenha longa vida pela frente e deverá desenvolver maior com-
plexidade aromática. Predominam no olfato o couro, baunilha, frutas muito 
maduras e especiarias. No palato tem ótima acidez, bom corpo e excelente 
persistência. (Casa do Porto) - BV 

Château Sainte Michelle 2004 Syrah (Washington State/Estados Uni-
dos) – Com preço muito abaixo de seu real valor, este belo exemplar de Syrah 
do Columbia Valley é um bom exemplo de vinho equilibrado, não deixando 
arestas. Aromas sutis de frutas, com notas balsâmicas e florais são o preâm-
bulo de um vinho com ótima acidez, taninos finos e longa persistência. (Vila 
Porto Int’l Business - ES) - BV

Errazuriz Max Reserva Chardonnay 2006 (Vale de Casablanca/
Chile) – Elegante e sofisticado, este puro Chardonnay chileno exibe aro-
mas de frutas maduras, com notas de manteiga e tostado. Equilibra fre-
scor e untuosidade com bom volume de boca e tem agradável e longo 
retro-olfato. (Vinci) - FS 

Herdade do Peso Aragonês 2002 (Alentejo/Portugal) – Esse alentejano tem 
aromas intensos de fruta em compota, com bom corpo e notável equilíbrio. Encor-
pado e concentrado, tem taninos de boa qualidade e potente retro-olfato. É um 
dos melhores vinhos da região. (Zahil) - RA

Jansz Premium Cuvée NV (Tasmânia/Austrália) – Um espumante com o 
corte clássico de Champagne (Chardonnay, Pinot Noir e Pinot Meunier), leve e 
mineral, com ótimo equilíbrio e muita classe. Tem aromas tostados e longa per-
sistência. (KMM) - FB 

Mailly Grand Cru (Champagne/França) – Champanhe de elite, de pequeno 
produtor, que só agora, depois de dois anos de adega, começa a mostrar sua 
verdadeira face, revelando delicados aromas de brioches e frutas secas, com sutil 
tostado, numa prova inequívoca de que esse tipo de champanhe merece ser guar-
dado algum tempo. Na boca tem mousse consistente, notável equilíbrio, ótima 
concentração e destacada persistência. Não perca! (Ana Import) - AA

Montes Alpha Syrah 2006 (Colchagua/Chile) – Um belo exemplar do que o 
Chile tem feito com esta cepa. Muito intenso no nariz, apresenta notas de frutas 
negras bem maduras, defumados e especiarias. Macio e concentrado, final longo 
e persistente. (Mistral) - FB 

Nobilo Icon Sauvignon Blanc 2007 (Marlborough/Nova Zelândia) – Ótimo 
e típico representante dos Sauvignon Blanc da N. Zelândia, país que é uma aposta 
quase sempre certa em vinhos feitos com essa uva. Deliciosa combinação de 
frutas tropicais (como maracujá), no nariz e na boca, com excelente acidez, pureza 
e frescor, num vinho que não passa por madeira. (Aurora) - GV   

Tokaji Kereeskedohaz Tokaji Aszú 3 Puttonyos (Tokaji/Hungria) – Aro-
mas de mel e funghi porccini, escoltados por excelente acidez, frutas secas e 
defumado no retro-olfato, longa persistência e custo acessível fazem deste vinho 
uma excelente oportunidade para melhor conhecê-lo . (Empório Húngaro) - MT

Verget Macon Charney “Le Clos St Pierre” 2005 (Borgonha/França) – 
Para os incrédulos em Borgonhas a preços acessíveis, este vinho branco delicio-
samente frutado, com acidez refrescante, bom corpo, ótima concentração e longa 
persistência certamente será uma grata surpresa. (World Wine) - MT

catherine et pierre breton trinch! 2006 (loire/frAnçA) – sucesso Absoluto dA feirA Renaissance

des appellations, finAlmente estA preciosidAde do vAle do loire está disponível

pArA o consumidor. trAtA-se de um puro cabeRnet FRanc, sem pAssAgem 

por bArricAs, numA clArA demonstrAção

de confiAnçA nA quAlidAde dAs uvAs.

o  vinho exibe AromAs de cAssis, pimentA

e especiAriAs, de umA purezA invejável.

nA bocA é ArrAsAdor, com muitA frutA, destAcAdo equilíbrio, tAninos 

finíssimos e excepcionAl persistênciA. pArA quem não AcreditA em biodinâmicA, 

este vinho oferece umA excelente oportunidAde de reAvAliAr essA opinião. (World Wine) - et 


