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Novidades que vêm (principalmente) do Rhône A SmartBuyWines, que inicialmente se
especializou em brancos e tintos norte-americanos do Napa e Sonoma, está ampliando seu portfólio com vinhos

franceses do Rhône e de outras apelações. Entre os brancos, vale destacar o surpreendente “Les Tourtues” 2009 
(Cheval Quancard), um corte de Colombard e Sauvignon Blanc. Com delicioso nariz que lembra frutas cítricas e 
damasco e a boa acidez temperada por um leve off-dry, é um vinho muito gostoso, pouco alcoólico (11,04%) e, ainda 

por cima, barato (R$ 58, na importadora). E certamente um dos poucos disponíveis no Brasil da apelação Côtes de
Gascogne, mais conhecida pela produção de Armagnac, mas que, nos últimos anos, tem apostado na produção de vinhos
brancos secos. Para quem gosta de brancos mais encorpados e gastronômicos, o Laurus Hermitage Blanc 2008, 

do produtor Gabriel Meffre, é boa pedida, mas a um preço maior. Dentre os tintos, merecem destaque os de apelações 
como Gigondas e Vacqueyras, do sul do Rhône, de menor fama e preço mais atraente do que os da mais conhecida 

Châteauneuf-du-Pape. Os tintos dessas apelações são mais encorpados e eminentemente gastronômicos. O Gigondas 
Cuvée Florence 2004 do Domaine Les Goubert e o Vacqueyras Cuvée Vieilles Vignes e Bessons 

Dupré, ambos 2007, dos Vignerons de Caractère são duas das opções interessantes que chegaram nessa nova leva da 
importadora. SmartBuyWines - www.smartbuywines.com.br

Pericó lança inédito Icewine de uvas tintas
Os tradicionais icewine, ou eiswein, elaborados por um restrito grupo de países como 
Alemanha, Áustria e Canadá, são feitos a partir de uvas brancas. Já o primeiro “vinho do gelo” 
brasileiro, recém-lançado pela vinícola catarinense Pericó, é um monocasta feito a partir de uvas 
congeladas da conhecida tinta francesa Cabernet Sauvignon, escolhida justamente por 
ser tardia e ter casca resistente. Cultivada a 1.300 metros de altitude, no município de São 
Joaquim, em 2,5 hectares de vinhedos próprios, cada videira, rebaixada, fica a 1,70m do solo. 
Com baixíssima produtividade, colheu-se pouco mais de ½kg por planta. A colheita (tardia) 

só pode ser realizada sob condições climáticas bastante especiais, a começar pela temperatura 
mínima de 6º negativos, nunca acima disso.O amadurecimento dos cachos deve ser bem 
lento, visando obter o máximo de doçura e complexidade. No caso do Icewine Pericó, 
assinado pelo enólogo gaúcho Jefferson Nunes, foram colhidos cerca de 3.400 kg de uvas,
precisamente nos dias 4 e 12 de junho de 2009, quando a temperatura, no que
foi considerado um dos invernos mais rigorosos registrados naquela fria região serrana,
atingiu os 7,5 graus negativos. As uvas foram colhidas antes do nascer do sol,
prensadas com engaços e as máquinas de vinificação tiveram que ser resfriadas
com gelo (a temperatura inicial do mosto foi de 4 graus negativos). Após fermentarem
por 64 dias, do mosto originou-se um total de 700 litros de vinho que, por sua vez,
foi mantido durante um ano em barricas francesas novas. O resultado são exatas
3.633 garrafas de 200 ml de um tinto de cor rubi brilhante, com 15º de álcool,
acidez de 6,73% e 84 gramas de açúcar por litro, mas nem de longe enjoativo. No nariz,
aromas de passas e figo seco, com pinceladas de mel e baunilha e um toque floral (rosas).
Na boca, paladar aveludado de amêndoas, gostosa acidez e final longo, lembrando licor
de cerejas. Uma ótima surpresa. Fundada em 2002, a Pericó é fruto de um sonho
do empresário catarinense Wandér Weege, dono da conhecida indústria têxtil Malwee,
que não poupou esforços nem investimentos no lançamento do primeiro icewine brasileiro.
A garrafa foi importada da Itália e o vinho está sendo lançado num kit que contém,
além da garrafa, em lata exclusiva, uma elegante taça de cristal, criada especialmente
pela Cristallerie Strauss, também de Santa Catariana, e um livreto que conta
a sua história. Pericó – www.vinicolaperico.com.br

Ana Import faz 5 anos e traz Valduero Fundada pelo simpático 
casal Ana e Bell Marques, ele o conhecido músico líder do grupo Chiclete com 
Banana, a Ana Import completou cinco anos de atividades. Para comemorar, 
incorporou mais um produtor a seu já bem nutrido catálogo: a Bodegas 
Valduero, da família García Viadero, presente em Ribera Del Duero e Toro. 
Para apresentar os vinhos que produz, veio ao Brasil Carolina García Viadero, 
diretora comercial, que divide o comando da vinícola fundada por seu pai com
a irmã, Yolanda. Uma boa surpresa foi o branco García Viadero Albillo 
2009, 100% Albillo. Essa uva branca é mais conhecida por, tradicionalmente, 
entrar no corte de alguns tintos de Ribera, como o próprio Vega Sicilia, mas 
raramente é vinificada como varietal. A Valduero tem 15 hectares plantados
com Albillo na região. Já os tintos são 100% Tempranillo, também 
conhecida como Tinto Fino ou Tinta del Pais, proveniente de vinhedos que,
no caso de Ribera, podem chegar a 70 anos de idade. E amadurecem 
exclusivamente em carvalho francês. O ótimo Valduero Reserva Premium 2001 6 años passa 36 meses 
em barrica mais 30 em garrafa, antes de ser comercializado. Nele, mais do que o equilíbrio entre fruta escura 
bem madura, madeira e álcool, destacam-se os taninos finíssimos, num bom exemplo da elegância – mais do que 
potência – que caracteriza os bons tintos de Ribera del Duero. Ana Import - www.anaimport.com.br



  

08

Château Fleur Cardinale, um vinho com a grife Thunevin, mostra a
força de Bordeaux O irriquieto enólogo francês Jean-Luc Thunevin esteve em São Paulo para 

apresentar mais uma de suas criações: o instigante e sofisticado Château Fleur Cardinale, um 
Grand Cru Classé de St-Émilion, que nasceu do sonho do casal Florence e Dominic Decoster, ele o antigo 

proprietário da companhia de porcelana de luxo Haviland Limoges. A propriedade, de 20 hectares, 
está situada no platô calcário, a poucos quilômetros do centro da charmosa Saint-Émilion, onde estão 

plantadas as videiras de Merlot (70%), Cabernet Franc (15%) e Cabernet Sauvignon 
(15%). Thunevin é o consultor do Fleur Cardinale, que ainda conta com a expertise do enólogo 

Jean-Philippe Fort (da equipe de Michel Rolland). Importados pela Casa Flora e Porto a Porto, foram 
mostrados por Thunevin dois Fleur Cardinale, frutos de safras muito distintas: a complicada 

2006 e a precoce 2008. Mesmo numa safra difícil, o Fleur Cardinale 2006 se revelou um vinho 
elegante, de corpo médio e boa persistência, e com delicados aromas florais, mesclados a frutas e notas 

minerais. Já seu irmão, o Fleur Cardinale 2008, fruto de uma safra com o menor rendimento 
obtido na propriedade até os dias de hoje, impressiona pela concentração de frutas e pelos finos taninos, 

além do nariz delicioso, bem marcado pelas frutas maduras e pelo carvalho bem integrado. A surpresa é
que já está perfeitamente acessível e “quase” pronto, mas certamente deve melhorar com mais alguns 

anos de guarda. Casa Flora - www.casaflora.com.br/Porto a Porto - www. portoaporto.com.br

“Os leitores que queiram experimentar o que há de mais 
fino entre os Proseccos devem colocar Nino Franco no topo 
de suas listas de compras”, por Antonio Galloni, crítico da 
Wine Advocate – Robert Parker. Prove e confirme a qualidade 
dos espumantes italianos NINO FRANCO, importado com 
exclusividade pela INOVINI.

nino franco
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De Bordeaux a Borgonha A Wine Stock foi outra importadora que ampliou
o escopo de seu portfólio, inicialmente concentrado exclusivamente em crus classés de Bordeaux. 
Como seria natural, a ampliação contemplou a região que disputa com Bordeaux a preferência 
da maioria dos enófilos, quando se fala em brancos e tintos franceses: a Borgonha. Os dois 
novos produtores recém-chegados são Louis Moreau e Henri de Villamont. O primeiro é 
especialista nos afamados brancos secos de Chablis; o segundo, um grande produtor de brancos 
e tintos, presente em diferentes apelações da Borgonha. Tanto o Chablis 1er Cru Vaillons 
2008 como o Grand Cru Vaudésir 2006 são dignos representantes da apelação.
O primeiro, talvez por ser dois anos mais jovem, é mais direto, com nariz que combina notas 
cítricas e minerais intensas e a acidez quase cortante característica dos Chablis; o segundo 
é menos intenso, porém mais complexo: “pedra de isqueiro”, ervas, notas florais e uma 
ponta de mel aparecem no nariz e na boca a textura é mais macia, com a ótima acidez bem 
equilibrada por fruta madura. A casa Henri de Villamont passou por grande mudança em sua 

administração em 2005. A nova gestão investiu em qualidade, reduzindo drasticamente a produção, e em melhorias 
tanto no campo como na adega de vinificação. Os vinhos são produzidos tanto com uvas próprias como compradas
de viticultores parceiros (caso do Clos de Vougeot, por exemplo). Destaque para o ótimo Puligny-Montrachet
1er Cru “Sous Les Puits” 2007. Notas florais, minerais e de amêndoa tostada dominam o nariz desse vinho 
quase untuoso na boca, que ressalta o bom uso da madeira (só 25% é carvalho novo). Dos tintos apresentados,
o Clos de Vougeot Grand Cru 2007 amadurece por 15 meses em carvalho francês novo e mostra mais 
elegância do que potência, característica dos bons Pinot Noir da Borgonha. O nariz é dominado por muita fruta 
vermelha e, na boca, a boa acidez é equilibrada por taninos finos, mas ainda bem marcados, como seria
de se esperar de um vinho ainda jovem dessa famosa apelação (ver reportagem de capa desta edição).
Wine Stock - www.winestock.com.br
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Para mais informações, acesse
www.vincivinhos.com.br

ou ligue para 11 2797 0000

somos loucos por vinhos

Você conhece uma importadora tão boa
quanto a melhor importadora?

Esta outra importadora é a Vinci.

vin
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vinho

wine

Em poucos lugares do mundo você consegue encontrar uma 
seleção de vinhos e produtores tão conceituados e premiados 
como no catálogo da Vinci.  

Em cada região, os vinhos da Vinci são bons e premiados como
os melhores que você está acostumado a provar. São vinhos de 
conhecedores que gozam de enorme prestígio internacional e que 
estão na Vinci para conquistarem um merecido lugar na sua adega.

Por isto, se você gosta de variar, a Vinci é sua melhor alternativa.

VINC0160.AF.1000608.Anuncio_WINE STYLE.pdf   6/8/10   2:57:43 PM

O vinho, na privilegiada visão de Lucki Um dos mais experientes e
respeitados colunistas de vinhos do Brasil, Jorge Lucki reuniu em “A Experiência do Gosto”
mais de 60 dos artigos que vem publicando semanalmente, há dez anos, no jornal VALOR 

Econômico e em outras publicações ligadas ao jornal. Escritos com rigor técnico, mas em 
linguagem agradável e sem afetação, os artigos foram organizados em sete grandes temas, que

vão de tipos de vinhos e de uvas a harmonização vinho e comida, propiciando aos leitores
um saboroso passeio por esse mundo que ele conhece como poucos. Lucki começou a trocar a

carreira de engenheiro pela de articulista e consultor de vinhos na década de 80, mas a
paixão pela bebida vem dos tempos de faculdade (ele é formado pela prestigiosa Escola 

Politécnica da Universidade de São Paulo). Hoje, além dos artigos que escreve para o jornal e para a coluna mensal 
que assina na revista Prazeres da Mesa, ele dá palestras, integra o time de degustadores do guia Descorchados,

que analisa vinhos da América do Sul, e é consultor (“apenas para a parte técnica”, faz questão de esclarecer) de
três importadoras. Ainda encontra tempo para percorrer anualmente as principais feiras de vinhos do mundo, visitar 

regiões vinícolas e fazer contatos regulares com produtores. “A Experiência do Gosto” é um precioso destilado
desse vasto cabedal de conhecimentos. E leitura obrigatória para todos os que, como ele, se renderam ao encanto

dessa bebida milenar. Cia. das Letras, 400 páginas, preço sugerido: R$ 49.

Vinho e turismo na Umbria Giorgio Lungarotti foi um
dos primeiros produtores a mostrar que a Umbria tinha mais a oferecer
do que os (em sua maioria) insípidos Orvieto. O San Giorgio, corte
de Cabernet Sauvignon, Sangiovese e Canaiolo, que criou em 1977, 
foi uma espécie de resposta da Umbria aos chamados supertoscanos.
Com a morte de Giorgio, a Lungarotti tornou-se a primeira grande vinícola 
italiana dirigida exclusivamente por mulheres. Sua mulher, Maria Grazia,
que estudou História, dirige uma Fundação que mantém, entre outras 
atividades, um Museu do Vinho em Torgiano, onde fica a sede da empresa; 
as duas filhas, Chiara (na foto) e Teresa, comandam a vinícola. A primeira, 
que é viticultora, esteve recentemente no Brasil para mostrar seus vinhos, agora 

distribuídos pela Mistral. A Lungarotti produz 2,7 milhões de garrafas de uma extensa linha, que inclui brancos, 
espumantes, rosés, tintos e doces, além de azeite e condimento balsâmico. Dos vinhos que apresentou, o Grechetto 
2009, um branco leve e gostoso, é, em suas próprias palavras, “um vinho de aperitivo”. O Rubesco Riserva 
Vigna Monticchio 2004, corte de Sangiovese (70%) e Canaiolo (30%), é um tinto estruturado,
que passa um ano em barrica e que pede comida (como a maioria dos tintos italianos). Mas, quase pelo mesmo
preço, o San Giorgio 2003 é melhor compra. Ainda que proveniente de uma das safras mais quentes da Europa,
ele conserva boa acidez e frescor, e oferece muita fruta madura no nariz e na boca, com bom equilíbrio entre
potência (aportada pelos 50% de Cabernet Sauvignon que entram no corte) e elegância. O Sagrantino
de Montefalco 2006 representa o recente investimento da Lungarotti em Montefalco, onde comprou vinte
hectares de vinhedos. O Dulcis 2006 é um interessante corte de Trebbiano, Malvasia e Grechetto, maturado
em pequenas barricas de carvalho usadas. Trata-se de um vinho fortificado, uma vez que a fermentação é interrompida
pelo acréscimo de álcool vínico (“mistela”). A família Lungarotti também é proprietária de um resort
e SPA de vinho 5 estrelas: o Le Tre Vaselle. Mistral - www.mistral.com.br
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A mais nova (e rara) joia da tradicional
Burmester Em sua mais recente passagem pelo país,
o premiado enólogo-chefe Pedro Sá, da Burmester, trouxe
na mala uma amostra da mais nova joia daquela tradicional
vinícola do Douro: o Burmester Colheita 1937.
Apresentado por ele a um seleto grupo de jornalistas, de que WS
fez parte, a raridade desembarcou no país no início de dezembro
ao preço sugerido de R$ 3.100. De cor âmbar, brilhante,

com ligeiros tons esverdeados, no nariz exibe aromas complexos, com profusão de frutos secos como amêndoas, nozes,
figo e caju. Na boca é denso e concentrado, com acidez impressionante, elegante e balanceado pela presença de sabores 
tostados e sutil mineralidade. Final memorável, com deliciosa persistência. Hoje integrante do grupo espanhol
Sogevinus/Caixanova, a marca Burmester é um dos grandes nomes do vinho do Porto. Em 2010 completou
260 anos de história. As uvas que produzem os vinhos Burmester são provenientes de duas quintas: Quinta
de São Luiz e a de Arnozelo. A primeira está localizada na margem esquerda do Rio Douro, na freguesia de Tabuaço
e muito próxima da vila do Pinhão numa das mais afamadas zonas da Região Demarcada do Douro - o Alto Corgo.
Ali as castas predominantes são Touriga Nacional, Touriga Francesa, Tinta Barroca e Tinta Roriz.
Já a segunda se estende por um quilômetro de extensão ao longo da margem esquerda do rio Douro. Fica no Douro 
Superior, próximo a Vila Nova de Foz Côa. Atualmente tem 100 hectares de vinhas plantadas em patamares,
divididos em talhões e por castas, com uma mancha muito grande de Touriga Nacional.
Adega Alentejana – www.alentejana.com.br

Craggy Range é novidade da
Nova Zelândia Recém-chegados ao Brasil, os vinhos da Craggy 
Range mostram uma face pouco conhecida da Nova Zelândia, pois a especialidade 

da vinícola são os tintos, especialmente os produzidos com a uva Syrah. Isso não quer dizer que a vinícola não trabalhe 
bem as estrelas do país, Sauvignon Blanc e Pinot Noir. Muito pelo contrário: ambas têm representantes de peso na

gama de vinhos que produz. A Craggy Range é fruto de investimento de 36 milhões de dólares do americano Terry 
Peabody, que reside na Austrália. Um fato relevante é que a vinícola é dirigida por um Master of  Wine, Steven Smith, 

também sócio da empresa e primeiro viticultor do mundo a ostentar esse título. A Craggy Range trabalha muito o conceito de
vinhedo único, produzindo 21 diferentes vinhos com 70% das uvas obtidas de vinhedos próprios. Entre os vinhos que 
foram apresentados pelo sommelier Guilherme Correa, da importadora Decanter, destaque para o Te Muna Road 

Pinot Noir 2008, de ótima tipicidade, muito saboroso e frutado, com bom equilíbrio e sem os exageros de outros 
exemplares da mesma cepa no Novo Mundo. Outra grande atração é o Block 14 Syrah 2007, proveniente de
Hawke’s Bay/Gimblett Gravels, bem caracterizado pelos aromas de frutas escuras, chocolate e notas florais, com 

textura macia, corpo pleno e longa persistência. Já o Sophia 2007 é um corte com predominância de Merlot (81%), 
completado com Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Malbec. Mas, a grande estrela da casa é o imponente

Le Sol 2007, um puro e delicioso Syrah de vinhedo único, escuro, impenetrável e sem evolução de cor.
Com intensos aromas de frutas escuras, chocolate e floral, é ao mesmo tempo potente, macio e muito longo.

Em duas palavras: hedonístico e sedutor. Decanter - www.decanter.com.br



Copat, da Salton, é o enólogo do ano
Um colegiado formado pela ABE (Associação Brasileira de 
Enologia), IFRS (Instituto Federal de Educação, Ciência e

Tecnologia de Bento Gonçalves), EMBRAPA (Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária e um grupo de sete 

enólogos que já recebeu a mesma distinção, elegeu o gaúcho 
Lucindo Copat, da Vinícola Salton, enólogo do ano. Diretor 

técnico da Salton há quase 30 anos, Copat se graduou em
Tecnologia de Enologia e Indústria Frutihortícola pela Universidad Juan Agustín Maza, em Mendoza, na 

Argentina, no início dos anos 80. Ex-professor do Curso Superior em Especialização em Enologia e Viticultura na 
Universidade de Cadiz, na Espanha, e com vários cursos de especialização no currículo, hoje Copat coordena seis 

laboratórios de enologia na sede da Salton, no distrito de Tuiuty, em Bento Gonçalves, além de comandar a equipe de
10 enólogos da vinícola. Um dos mais tarimbados profissionais em atividade no país, ele é um dos artífices da 
aposta feita pela centenária vinícola gaúcha no segmento de vinhos de alta qualidade, nas últimas décadas, que 

resultou, inicialmente, no lançamento dos rótulos da linha Volpi; e, mais recentemente, em vinhos como os premiados 
tintos Talento e Merlot Desejo, o branco Virtude e na bem sucedida linha de espumantes da Salton,

hoje líder desse segmento. Salton - www.salton.com.br

Em todo Brasil

Televendas World Wine -  Tel.: 11 3383-7477

São Paulo - Interior

WORLD WINE Ribeirão Preto
Rua João Penteado, 420 - Boulevard - Tel.: 16 3931-6008

São Paulo - Capital

WORLD WINE JARDINS
Rua Padre João Manuel, 1269 - Tel.: 11 3085-3055

OUTLET WORLD WINE 

Rua da Alfândega, 182 - Brás - Tel.: 11 3383-7477
 

Visite uma de nossas lojas e faça uma viagem às melhores vinícolas do mundo. 
São mais de 2.000 rótulos importados diretamente, de 150 produtores
exclusivos e de 14 países. Vinhos clássicos e novos, simples e complexos, 
delicados e potentes, que agradam desde os paladares mais exigentes, até 
aqueles que estão ingressando neste prazeroso universo. Todos os vinhos são 
transportados e armazenados em ambiente climatizado, e, além disso, também 
contamos com uma equipe consultores especializados e espaço gourmet.
Atendemos em todo Brasil, através do Televendas e site.

FAZER ÓTIMAS ESCOLHAS É SIMPLES 
QUANDO SE TEM EXCELENTES OPÇÕES. 

World Wine: a importadora que entende de vinhos e consumidores.
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Brancos são destaque nos Melhores de Portugal
no Brasil Em 2004, a ViniPortugal, entidade voltada à promoção
do vinho português dentro e fora das fronteiras do país, lançou um projeto
com o objetivo de selecionar os 50 melhores vinhos portugueses distribuídos
no mercado inglês, tradicionalmente um dos mais importantes para
os vinhos portugueses. Em 2010, pela primeira vez, promoveu a escolha
dos 50 Melhores Vinhos de Portugal para o Brasil. A seleção foi feita por

dois jornalistas: o inglês Charles Metcalfe, especialista em vinhos portugueses; e o conhecido crítico brasileiro 
Marcelo Copello, autor, inclusive, de um livro sobre o Douro e o Minho. A lista final de Copello e Metcalfe
(na foto com Francisco Borba, presidente da ViniPortugal) contempla 35 vinhos tintos, 12 brancos, dois fortificados 
e um espumante. E foi dividida em “tops” e “melhores compras”. Nos “tops”, obviamente figuram nomes bastante 
familiares ao consumidor brasileiro como Abandonado, Mouchão Tonel 3-4, Pêra Manca, Pintas,
Quinta do Vale Meão e Vinha Maria Teresa. E outros chegados mais recentemente ao mercado,
como Auru (Quinta do Portal), Dúvida (António Saramago), Referência (Quinta Nova de N. Sra.
do Carmo) e Tributo (Rui Reguinga). Mas, talvez a maior surpresa na lista tenha sido a boa presença
de brancos, a exemplo dos ótimos Quinta de Foz de Arouce 2009 (Beiras), Four C 2008 (Dão)
e Vale D´Algares “D” 2008. Dentre os 10 que foram incluídos na seleção de melhores compras,
vale destacar, pela proposta e pelo nome, o tinto Sexy, gostoso, leve e frutado, um curioso (e bem sucedido)
corte de duas castas portuguesas (Touriga Nacional e Aragonez) e duas francesas
(Cabernet Sauvignon e Syrah). ViniPortugal - www.viniportugal.pt
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Ramirana, linha premium da Ventisquero, mostra elegância e frescor
Definidos por Alejandro Gataz, enólogo responsável pela linha-conceito Ramirana, que veio
a São Paulo para o lançamento da linha, como vinhos de “influência costeira”, chegam ao mercado 
quatro rótulos da conceituada vinícola chilena. Os Ramirana nascem de uma proposta de produção

de vinhos com menor teor de álcool, maior frescor, menos madeira e mais fruta. A gastronomia 
agradece. Na degustação, os dois brancos encantaram pela belíssima expressão varietal e pela
acidez refrescante. O primeiro foi o Ramirana Sauvignon Blanc/Gewürztraminer
2010, do vale de Lolol (Rapel), sem madeira. Marcado pela extrema tipicidade de ambas
as varietais, revelou-se um vinho sutil e delicado, com perfil aromático em que se destacavam
as notas cítricas, florais e de lichias. O segundo foi o Ramirana Chardonnay/Sauvignon 
Blanc 2009, com um toque de madeira (50% do Chardonnay ficou 10 meses em carvalho 
francês) e também bastante interessante, que exibe ótima fruta, notas florais e leve toque
de carvalho. Os tintos da linha Ramirana seguem o mesmo tom de seus pares brancos.
O Ramirana Gran Reserva Syrah/Cabernet 2008 e o Ramirana
Premium 2008 (Syrah, Cabernet Sauvignon e Carmenère) vêm do Maipo,
do Fundo (fazenda) Trinidad. Aqui Gataz usa pouca madeira nova e foca na fruta
e na sutileza, algo raro nos dias de hoje. Cantu - www.cantu.com.br

TAM lança Carta de Vinhos para 2011 Seguindo a tradição da empresa, a TAM Linhas Aéreas
está apresentando, em dezembro, sua nova Carta de Vinhos para a First Class e Business Class. O desafio é ser 

ainda mais interessante que a atual, agraciada com o prêmio de terceira melhor carta de vinhos de classe executiva 
entre 26 empresas aéreas de todo o mundo, no concurso Wines on the Wing International Business Class Airline 

Wine Competition, organizado nos EUA pela revista Global Traveler. Esse prêmio veio na esteira de outro, obtido 
por um vinho da TAM: o Michel Picard Puligny-Montrachet 1er Cru Les Chalumeaux 2006 

foi escolhido como Melhor Vinho Branco servido em Primeira Classe em 2009 pela revista britânica Business 
Traveller, em seu concurso Cellar in the Skies,. Elaborada por Arthur Azevedo, diretor da ABS-SP e editor de

Wine Style, a Carta de 2011 terá grandes vinhos, tais como o Clos Canon, um St-Émilion Grand Cru Classé, do
grupo Chanel; 3 de Valandraud, de Jean-Luc Thunevin; San Vicente, um Rioja moderno e instigante; 

além do Protos Reserva, um clássico de Ribera del Duero. Fechando a ala rubra, o expressivo tinto alentejano 
Altas Quintas. Os brancos receberam especial atenção, seguindo uma tendência de consumo a bordo e estarão 

representados por vinhos de rara qualidade. Da Alemanha virão os personalíssimos Rieslings de Dr. Burklin-Wolf, 
em particular o Pechstein Grand Cru, para se juntar a um exclusivo Côtes de Gascogne assinado por 

Alain Brumont e produzido com a pouco conhecida Gros Manseng em associação com a Sauvignon Blanc.
O time branco ainda conta com o reforço do ótimo Clos Floridene Blanc, um Bordeaux com a griffe Denis 

Dubordieu, que dispensa apresentações. No setor das borbulhas serão mantidas a Drappier La Grande 
Sendrée e Carte d’Or, champanhes que há vários anos fazem muito sucesso a bordo.

TAM - www.tam.com.br

importadora de cervejas gourmet

www.tarantino.net.br tel: (11) 3092-beer  (2337)

Cervejas especiais
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Chilena Misiones de Rengo aposta na relação 
preço-qualidade Conhecida por elaborar brancos e tintos de boa 
relação preço-qualidade, a Missiones de Rengo foi fundada em 2001 na

cidade de Rengo, vale do Rapel. Esta filosofia, como informou o 
enólogo-chefe Sebàstian Ruiz, em recente visita ao Brasil, fez com que, 

ano passado, a vinícola abocanhasse 7,5% do mercado doméstico do 
Chile, atingindo em 2010 uma produção de 7 milhões de garrafas. 

O estilo de seus brancos e tintos, agora importados pela Interfood, de 
São Paulo, alicerça-se na fruta madura, com o objetivo de criar vinhos 
gostosos e fáceis de beber. Caso, por exemplo, do best-buy Misiones 

de Rengo Sauvignon Blanc 2009, elaborado com 80% das 
uvas provenientes da região de Maule e o restante de Casablanca. Também os tintos mostram atraente relação preço-
qualidade, casos do Cuvée Carménère 2008 e Cuvée Cabernet Sauvignon 2007. O primeiro é uma 

mescla das uvas Carménère (89%), Cabernet Sauvignon (7%) e Syrah (4%), provenientes do vale de Rapel. 
Nariz complexo com notas de violetas, chocolate e pimentão. Em boca, taninos macios, com bom entrosamento da fruta 

com a madeira. É encorpado, potente, mas, ao mesmo tempo, macio e com final redondo. O segundo também é um 
assemblage, com predominância da Cabernet Sauvignon (85%), coadjuvada por Syrah (10%) e Carménère 
(5%). Nariz aberto com notas de licor de cassis, ameixa e amora. Na boca, boa presença de fruta, acidez intensa e 
taninos macios, com álcool (14,5º) e madeira bem integrados ao conjunto. Interfood – www.interfood.com.br

Taxista que virou enólogo mostra rótulos da Finca La Celia 
Em sua passagem pelo Brasil, para apresentar os brancos e tintos da Finca
La Celia, o simpático enólogo Cristian García narrou à WS toda a sua escalada 
profissional até chegar ao posto de gerente de enologia da bodega mendocina. 
Formado em 2000 pela Universidade Juan Agustín Maza de Mendoza,
com pós-graduação em Gestão de Qualidade do Vinhedo ao Vinho, García
iniciou sua carreira no grupo Catena Zapata, onde atuou como gerente
de qualidade e especialista em barricas de carvalho para os mercados 
internacionais. A seguir, foi convidado para trabalhar na La Celia, em 2002, 

como segundo enólogo da casa, atuando ao lado dos consultores Alvaro Espinosa e Paul Hobbs. Filho mais velho
de uma família humilde, cujo pai é operário e a mãe, dona de casa, o enólogo bancava o curso de enologia 
trabalhando como motorista de táxi. Dos rótulos apresentados, são boas indicações os tintos La Celia Heritage 
Cabernet Franc 2006 e Supremo 2006. Este último é o ícone da bodega, e mescla Malbec (60%),
Petit Verdot (20%) Syrah (15%) e Tannat (5%). As uvas provêm de vinhas de baixo rendimento (1,5 kg
por planta) e o vinho passa 15 meses em carvalho francês novo. No nariz, mostra notas de fruta madura, 
especiarias e algum tostado. Na boca, bom volume e estrutura. A presença da madeira e a força de seus taninos, 
sinalizam que necessita de alguns anos em garrafa. A La Celia produz, ainda, um delicioso Late Harvest 
2009 (R$ 50 na importadora), mescla de Semillón, Pinot Grigio, Gewürztraminer e Sauvignon Blanc, 
de ótima relação preço-qualidade para esse tipo de vinho.  Interfood – www.interfood.com.br

VINHO TINTO SALTON 100 ANOS.
50% CABER NET SAUVIGNON, 40% MERLOT, 10% CABERNET FR ANC - 2008.

OS 100 ANOS DA SALTON CELEBR ADOS NA MEDIDA CERTA.
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“Superalfrocheiro”, a próxima novidade do inquieto 
Campolargo Um dos produtores mais inovadores de Portugal, Carlos Campolargo 
gosta de explorar caminhos alternativos, sem perder de vista as raízes e tradições
de sua região de origem, a Bairrada. Isso transparece tanto no estilo de seus vinhos, 
ora mais internacionais ora mais “locais”, como nos rótulos e, sobretudo, nos nomes 
(verdadeiros achados), que recebem. É o caso, por exemplo, do gastronômico
Rol de Coisas Antigas, corte de castas tradicionais (e, em alguns casos, 
esquecidas) da Bairrada. Ou de seu premiado Diga?, quase um Petit Verdot
em pureza. Ou do provocador, e ainda inédito no Brasil, CaTchorro, bem 
humorada alusão à Tinto Cão, uva que lhe dá origem. Para 2011, Campolargo 
anunciou com exclusividade à WS, em sua mais recente visita ao Brasil, o lançamento
de um “superalfrocheiro”. Também conhecida como Alfrocheiro Preto na região
do Douro, esta casta de alta qualidade, típica do Dão, promete fazer história
na Bairrada, pelas mãos do inquieto Campolargo. O nome que receberá
ainda é mistério... Mistral - www.mistral.com.br

Provence quer brasileiro bebendo mais rosés
Por serem vinhos versáteis, que combinam bem com grande variedade
de pratos (saladas, peixes e frutos do mar e mesmo à base de carnes, 
como a de porco e de frango), os rosés são boa pedida para o verão, 
que pede vinhos um pouco mais leves. Pensando nisso, o Conselho 
Interprofissional de Vinhos de Provence (CIVP), região vinícola mais 
identificada com os rosés, desencadeou uma série de ações para torná-los 
mais conhecidos – e, obviamente, aumentar sua venda – no Brasil,

país em cujo potencial de consumo aposta, como destacaram Roque Pertusa, presidente, e François Milo, diretor-geral,
do CIVP. Entre outras atividades promovidas pelo CIVP no Brasil, foram realizadas degustações dirigidas principalmente
a profissionais focando a grande diversidade de estilos dos rosés de Provence hoje disponíveis no Brasil. Também foi 
lançado um novo website, desenvolvido especialmente para o mercado brasileiro (www.vinhosdeprovence.com.br), 
bem como anunciado o lançamento, no início de 2011, de um curso de especialização em vinhos da Provence,
com certificação Master Level Provence, em parceria com a Associação Brasileira de Someliers (ABS).

O espanhol do Rubaiyat Como não poderia deixar de ser e para não fugir das origens galegas,
Belarmino Iglezias escolheu sua terra natal como berço dos vinhos que serão atração nas cartas dos restaurantes da
rede Rubaiyat, cuja excelência dispensa comentários. O enólogo responsável é Gergory Pérez, espanhol formado em

Bordeaux, com passagens por vinícolas de grande prestígio, como Cos d’Estournel, Grand Puy Lacoste e, na 
Espanha, Luna Beberide, de Bierzo. Na vinícola de Iglezias, ele dá o aval para o Pazo de Rivas 2008, 

produzido com a uva Mencia Gallega (70%), mesclada a Merlot e Syrah. Aromático e frutado, o vinho
exibe notável (e, no caso, muito apropriada) vocação para harmonizar com carnes, por conta da excelente

acidez e bom corpo. Rubaiyat - www.rubaiyat.com.br
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CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS 
NOVA SEDE ABS-SP. Rua Gomes de Carvalho, 1327/1329, 2º andar, cj. 21
 Edifício Olympia Park. Inscreva-se: (11) 3814-7853 e 3814-1269 ou acesse www.abs-sp.com.br

Nasce em Minas uma Confraria de Vinhos Portugueses O nascimento da Confraria
dos Vinhos Portugueses em Belo Horizonte vem para confirmar o apreço que os enófilos de Miinas Gerais têm pelos 
vinhos de Portugal. A Confraria é uma iniciativa da Câmara Portuguesa de Comércio no Brasil – seção Minas 
Gerais – nas pessoas de Fernando Dias (presidente) e Vittorio Lanari Júnior, tendo como coordenador o médico 
Gerson Lopes, colaborador de Wine Style. Estão programadas reuniões mensais (jantares harmonizados com vinhos 
e pratos portugueses, palestras e cursos), além de viagens enoturísticas a Portugal. Em fevereiro está prevista uma 
viagem às regiões do Minho e do Douro. Pela relevância das ligações luso-brasileiras, espera-se que a iniciativa
seja seguida por outros estados brasileiros. Informações: (31) 3213-1557

Pequenas joias do Reino de Navarra A Bodegas Alzania produz 40.000 garrafas, com três
pessoas: o casal de enólogos proprietários e mais uma. Da poda ao engarrafamento, do faturamento à exportação,
além dos contatos com clientes em diversos lugares do mundo, tudo acontece sob a supervisão do enólogo e proprietário
José Manuel Echeverria, que esteve no Brasil para apresentar seus vinhos. Na degustação, foram apresentadas
algumas preciosidades, como o Alzania 21 del 10, safra 2006, nome que homenageia a filha de Echeverria,
nascida em 21 de outubro de 2003. Elaborado com Syrah, tem excelente complexidade aromática, com as especiarias 
típicas, a caixa de charuto e a baunilha. O Alzania Cuvée Plus 2005, com acidez notável, pede mais alguns 
poucos anos de envelhecimento na garrafa. Na entrada de gama, o Gardacho 2008 é boa opção para o dia a dia,
por preço convidativo (R$ 76 na importadora). A vinícola fica na região de Navarra, Espanha, no caminho
dos peregrinos que rumam a Santiago de Compostela. Casa do Porto - www.casadoporto.com.br

Lanson, uma das grandes marcas de Champagne é oficialmente apresentada
no Brasil A Barrinhas Importadora apresentou ao mercado os excelentes champanhes Lanson, marca de grande 

prestígio em todo o mundo. Na oportunidade foram mostrados os Cuvées Brut Rosé e Black Label,
não safrados e bastante representativos da qualidade dos vinhos da Lanson, muito consistente em toda a gama de 

vinhos. Num patamar acima estão o Lanson Gold Label 1999, um blend de Chardonnay e Pinot Noir em
proporções idênticas, um vinho de ótima expressão e grande presença na boca e o surpreendente Lanson Extra

Age, elaborado com uvas provenientes exclusivamente de vinhedos Grand Cru e Premier Cru, das safras de
1999, 2002 e 2004, sendo 60% de Pinot Noir e 40% de Chardonnay. Elegante, complexo, sofisticado e 

marcado pela excelente acidez, o Extra Age é um champanhe de elite, com bom potencial para envelhecer
com nobreza por muitos anos. Barrinhas - www.barrinhas.com.br
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