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Château Doisy Daëne 2002 (França/Sauternes) Apresenta caráter fortemente 
botritizado no aroma e um belo equilíbrio gustativo. Sauternes, que foge dos preços 
extravagantes habituais nessa categoria de vinho. (Casa Flora/ Porto a Porto) - JB

Château Haut Bergey 2004 (Bordeaux/França) Intensamente aromático, tem 
uma boca marcada pela acidez vívida e persistência longa. Apresenta qualidade 
comparável aos vinhos mais prestigiados da região, por um preço aceitável. 
(Casa do Porto) - JB

Cono Sur Bicicleta Riesling 2006 (Chile) Um vinho delicado e aromático, ple-
no de delicados sabores, dessa uva subestimada, que começa a mostra caráter 
no Chile. Preço excepcional pela qualidade (Wine Premium) - AA

Crozes-Hermitage Alain Graillot 2004 (Rhône Valley/França) Aroma el-
egante e complexo. Denso e potente na boca, supera alguns Hermitages. É, 
também, uma boa oportunidade de relembrar a expressão das características va-
rietais da uva Syrah no terroir do norte do Rhône. A invasão de Syrah e Shiraz do 
Novo Mundo nos faz, por vezes, esquecer da cepa em sua origem. (Mistral) - JB

El Principal 2001 (Chile) Um vinho excepcional, com aromas deliciosamente 
complexos juntando a melhor fruta da Cabernet Sauvignon com o balsâmico e as 
especiarias da Carmenère, associados a uma estrutura de boca firme e compac-
ta. Um dos ícones do Chile, está evoluindo com muita elegância e complexidade. 
(Casa do Porto) - MT

Fattoria La Massa Giorgio Primo 2003 (Toscana/Itália) Um vinho de ex-
ceção, com a assinatura de Gianpaolo Motta, um dos mais criativos e inqui-
etos enólogos da Itália. Moderno e instigante, é baseado nas uvas Sangiovese 
e Merlot, muito bem trabalhadas no mais fino carvalho francês. Impressiona pela 
estrutura de finos taninos, pela concentração de sabores e longa persistência. 
(World Wine) - AA

Jacques & François Lurton El Albar “Excelencia” 2002 (Toro/Espanha) Os 
vinhos de Toro são um bom exemplo do que a Tempranillo pode nos oferecer em 
termos de fruta madura, untuosidade e integração de madeira sem os exageros 
dos vinhos do Novo Mundo. Um vinho hedônico, sedutor com taninos finos e uma 
maciez convidativa. (Zahil/Winehouse) - MT

Lagar de Bezana Syrah Limited Edition 2004 (Chile) Um Syrah de alta 
classe, elegante e muito sofisticado, intenso em cor e sabores. Tem taninos fi-
nos, ótima persistência e corpo pleno. Um bom exemplo do potencial desta uva 
no Vale de Cachapoal, no Chile. (Ana Import) - GV

Loma Larga Chardonnay BL 3-4 2004 (Chile) Recém-chegado ao mercado 
brasileiro, é um vinho que representa muito bem o estilo dos melhores Chardonnay 

chilenos, mais centrado na fruta e na elegância do que no uso exagerado 
da madeira, erro comum no passado. (Terramatter) - GV

Marques de Tomares Excellence 2005 (Rioja/Espanha) Um Rioja moderno, 
frutado, muito acessível, fácil de beber e com ótima relação custo x qualidade. 
Tem aromas de frutas vermelhas (morangos), corpo médio, taninos finos e muito 
boa persistência. Adequado para o dia-a-dia. (Casa Flora/ Porto a Porto) - AA

Nova Serra Greco di Tufo Mastroberardino 2005 (Itália) Para aqueles que 
gostam de ousar um pouco mais que os Chardonnays e Sauvignons Blanc, este 
vinho delicioso, com aromas de mel, cítricos, amêndoas e um toque inesperada 
de mineralidade, com muito boa acidez, em corpo médio/intenso e boa persistên-
cia final, vai surpreender. (Mistral) - MT

Quinta da Pacheca Porto Vintage 2003 (Douro/Portugal) Uma das me-
lhores surpresas dos últimos tempos, este Porto Vintage é pura sedução. 
Aromas sutis de frutas em compota, melaço de cana, entremeados a notas 
de violeta, são o cartão de visitas deste vinho macio, encorpado, equilibrado 
e muito longo. Difícil será resistir à tentação de cometer um infanticídio e 
abrir a garrafa agora. (Vinci) - AA

Quinta do Crasto Reserva Vinhas Velhas 2004 (Douro/Portugal) Tinto de 
grande estrutura com as típicas castas do Douro. As velhas parreiras transmitem 
concentração num conjunto bem casado com a madeira. (Qualimpor) - NP

Salton Talento 2004 (Brasil) Um vinho de alta gama, o Talento 2004 é ainda 
melhor que seu irmão mais velho, que fez tanto sucesso. Elegante e agradável, 
tem aromas de frutas escuras em compota, finalmente emolduradas por carvalho 
bem tostado. Equilibrado e bastante persistente, tem final focado na fruta per-
feitamente madura. (Salton) - GV

Southern Right Sauvignon Blanc 2005 (África do Sul) Um Sauvignon Blanc de 
ótima acidez e mineralidade lembrando os clássicos do Loire. Fresco e aromático, 
tem boa expressão e ótima persistência. (Expand) - NP

Ventisquero Queulat Pinot Noir Gran Reserva 2004 (Chile) Um bom repre-
sentante dos Pinot Noir do Novo Mundo. Muito frutado, boa acidez, taninos bem 
integrados e um pouco de álcool a mais (14,5%). Portanto, não espere a elegân-
cia de um Bourgogne (muito menos por esse preço...). (Cantu Importadora) - GV

Viña Sastre Crianza 2002 (Espanha/Ribera del Duero) Tempranillo cheio 
de personalidade da famosa Ribera del Duero, com taninos finos, expan-
sivo e muito equilibrado. A Viña Sastre é hoje uma das grandes estrelas da 
região. (Península) - NP

por Arthur Azevedo (AA), Guilherme velloso (Gv), NelsoN luiz PereirA (NP),

José luiz Alvim BorGes (JB) e mário telles Jr. (mt)

torbrECk thE stEAdIng 2003 (AustrálIA) – uma verdadeira preciosidade, este corte de Grenache, 
Mourvèdre e Syrah, obtidas de velhas parreiras do barossa valley, impressiona
pela elegância e sofisticação. remetendo diretamente 
a um chateauneuf-du-PaPe da melhor qualidade, tem 
no perfil aromático, em que despontam as frutas
plenamente maduras, as ervas provençais e as especiarias,
seu ponto alto. exibe corpo pleno, equilíbrio perfeito, taninos sedosos, 
sabores deliciosos e longa persistência. um verdadeiro achado. (Wine company) - aa


