
              
                   

ANTONIO PEDRO COCO (APC), ARTHUR AZEVEDO (AA), BRUNO VIANNA (BV), 
EDUARDO TAMBURO (ET), FRANCISCO SOARES (FS), gUIlHERME VEllOSO (gV) 
NElSON PEREIRA (NP) E RUI AlVES (RA). 

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.

Château Le Sartre Rouge 2007 (Pessac-Léognan/França) – Este peque-
no château (35 hectares) oferece boa alternativa para quem gosta dos tintos 
de Bordeaux mas foge dos preços estratosféricos dos crus classés do Mé-
doc. Corte de Cabernet Sauvignon (60%) e Merlot (40%), o Le Sartre mostra, 
no nariz, fruta vermelha madura com elegante toque de tabaco e canela; na 
boca, revela bom equilíbrio entre acidez, taninos ainda bem marcados, mas 
de boa textura, e álcool sem exagero (13%), num vinho gastronômico e que 
ainda tem chão pela frente. (Vínica) - GV

Domaine d´Escausses L´Ombre Fraîche 2010 (Gaillac/França) – De 
uma apelação pouco conhecida fora de sua região de origem, este branco de 
nome encantador se destaca pelos aromas de flores silvestres e frutas tropi-
cais e pela boa acidez e frutado em boca, que o recomendam como aperitivo 
ou para acompanhar saladas e pratos simples à base de peixe. É um corte da 
Muscadelle (50%), comum em Bordeaux, com as locais Lenc de L´Elh e Mau-
zac (25% cada). Bom desafio numa degustação às cegas! (La Cave Jado) - GV

Hermann Dönnhoff Riesling Kabinett Oberhäuser Leistenberg 
2007 (Nahe/Alemanha) – Produtor alemão de referência na região do Nahe. 
Vinho com aromas elegantes e complexos mesclando notas cítricas, florais 
e minerais com muita harmonia. Corpo relativamente leve, com acidez mar-
cante e final prolongado. Seu toque ligeiramente doce permite harmoniza-
ções delicadas com molhos agridoces. (Decanter) - NP 

Hobo Zinfandel 2008 (Sonoma, Dry Creek Valley, Califórnia/EUA) – De cor 
violeta intensa, no nariz apresenta uma interessante combinação de frutas 
escuras, pimenta confeitada, especiarias, caramelo e toque de tostados. Na 
boca, confirma os sabores de frutas, com bom corpo, taninos finos e final 
longo (SmartBuy) - APC

I Giusti & Zanza Belcore 2007 (Toscana/Itália) – Com 80% Sangio-
vese e 20% Merlot, este IGT Toscana estagia por oito meses em carvalho 
francês e consegue um equilíbrio excepcional, agregando às frutas (amoras) 
mineralidade e elegância. Tem ótimo frescor, característico da região, e um 
longo final. (Cantu) - BV

Lagar de Darei Grande Escolha 2008 (Dão/Portugal) – Corte de Encruzado 
(58%), Bical (28%) e Cerceal (14%). Um vinho jovem e brilhante, cor palha, com 
pouca evolução. Muita intensidade e complexidade nos aromas, com cítricos, 
mineral e floral. Na boca, apresenta grande acidez, untuosidade e nenhum amar-
gor. Bastante harmônico e de boa persistência. (Porto Mediterrâneo) - ET 

Lariviere Yturbe Partida Limitada Malbec 2007 (Lujan de Cuyo, Men-
doza/Argentina) – Cultivado a cerca de mil metros de altitude por Miguel Lariviere 
Yturbe, é um Malbec de estirpe a um preço mais que justo. Ainda violáceo pro-
fundo, exibe uma paleta aromática intensa de frutas vermelhas frescas, baunilha, 
caramelo, café, tabaco e balsâmico, com bom frescor e longo final. (Porto Medi-
terrâneo) - BV

Ter Vinum 2009 (Friuli/ Itália) – É do Friuli e é branco, qual a uva? Merlot! Vi-
nificado em branco, com aromas de frutas brancas tropicais maduras, bom corpo, 
acidez e uma ponta de álcool (13,5%), bom corpo, ataque redondo e final de mé-
dia persistência. (Wine Lovers) - RA

Três Picos 2007 (Campo de Borja/Espanha) – Elaborado pela Bodegas Borsao 
com 100% Garnacha. Tem coloração rubi intensa, com pouca evolução (leve halo). 
Traz aromas intensos de frutas negras maduras, tabaco, especiarias, pimenta 
negra e flores secas. Na boca apresenta boa acidez, é encorpado, sem amargor e 
com bela persistência aromática. Bom exemplar para degustação e boa opção à 
mesa. (World Wine) - ET

Tokaji Classic Aszú 5 Puttonyos 2004 (Hungria/Tokaji) – Excepcional 
exemplar de Tokaji, diferenciado e muito elegante. Aromas típicos desta denomi-
nação como damascos, frutas secas, mel, defumado, curry e notas de esmalte. 
Bom corpo, excelente acidez e açúcar na medida certa. Muito equilibrado e bas-
tante expansivo. (Casa Flora) - NP

Twomey Cellars Pinot Noir 2008 (Sonoma, Russian River Valley, Califór-
nia/ EUA) – De cor  clara, apresenta aromas de cerejas negras, com toque de 
pimenta e carvalho. Na boca, a cereja se faz presente, dando personalidade ao 
vinho. Corpo leve, taninos sutis e acidez bem presente. (Smart Buy) - APC

Greywacke Pinot noir 2009 (mArlborough/novA ZelândiA) – novo projeto do mAis

conceituAdo enólogo dA novA ZelândiA, Kevin judd (ex-cloudy bAy), este

delicioso e típico Pinot noir mostrA todA A sutileZA e elegânciA

que A uvA pode Atingir quAndo

bem cultivAdA e trAtAdA com

esmero nA vinícolA. delicAdo,

exibe AromAs de frAmboesAs

e cerejAs, com notAs florAis e de cArvAlho

bem integrAdo. equilibrAdo, muito mAcio, sAboroso e longo,

deixA AgrAdáveis lembrAnçAs no finAl de bocA. (cAsA florA/porto A porto) – AA
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