
              
 

por ACIR VALENÇA (AV), ANdRé LogALdI (AL), ARTHUR AZEVEdo (AA), 
gERsoN LopEs (gL), gUILHERME VELLoso (gV), gUsTAVo ANdRAdE 
dE pAULo (gp) E NELsoN LUIZ pEREIRA (Np)

Chassorney Saint-Romain Sous Roche 2006 (Saint-Romain/Borgonha/
França) – Um borgonha típico sob a desconhecida apelação de Saint-Romain (pro-
longamento da comuna de Auxey-Duresses) do produtor biodinâmico Chassorney. 
Fruta bem focada com um fundo mineral intrigante. Madeira discreta e muito bem 
integrada. Persistente e muito bem acabado. (World Wine) - NP

Château de Rougerie 2005 (Entre-Deux-Mers/Bordeaux/França) – Produzido 
por Patrick Valette, numa minúscula propriedade de apenas dois hectares, é um 
vinho de excelente expressão, Merlot em pureza, com passagem por barricas no-
vas, de segundo e terceiro usos. Tem boa concentração de frutas, taninos de boa 
qualidade, boa acidez, agradável e prolongado final. (Casa do Porto) - AA

Chiroubles 2006 Coquard (Beaujolais/França) – Bom cru de Beaujolais, com 
atraente palheta de aromas frutados e florais. Na boca é seco e frutado, com a 
vivacidade que lhe confere a boa acidez, mas pouco encorpado. No verão que 
está chegando, fará boa companhia a presuntos e salames, como  recomenda a 
apelação. Deve ser refrescado. (Decanter) - GV 

Elderton Command Syrah 2003 (Barrosa Valley, Austrália) – Um dos grandes 
vinhos produzidos na região. Ao exame olfativo, mostra frutas negras, madeira no-
bre, aromas animais e toques balsâmicos. Na boca, mostra bom corpo, ótima acidez 
(frescor) e taninos finíssimos. Elegante, potente e equilibrado. (Expand) - GP

Errazuriz La Cumbre Syrah 2005 (Vale de Aconcágua/Chile) – Um puro 
Syrah, diferenciado, proveniente de vários setores do vinhedo Dom Maximi-
ano. Violáceo, tem nariz intenso com geléia de frutas vermelhas, especiarias 
e tostado. Encorpado e expansivo, tem acidez e álcool equilibrados, taninos 
de boa qualidade e longa persistência. (Vinci) - AL

Lagarde Malbec DOC 2006 (Mendoza/Argentina) – Encanta pela cor 
vermelho escuro com reflexos purpúreos. Predominam os aromas de frutas 
vermelhas maduras e marmeladas, combinados com a suave contribuição do 
carvalho, baunilha, chocolate e alguns defumados. Boca elegante, boa con-
centração, com taninos sedosos, típico do Malbec argentino. Um Malbec em 
sua melhor expressão, de uma das primeiras vinícolas da Argentina (Lagarde) 
a fazer vinho de alta gama. (Reloco) - GL 

Leyda Classic Reserve Syrah 2007 (Vale de Colchagua/Chile) – Um acha-
do, este vinho mostra todo o potencial da uva Syrah, plantada nas encostas de 
Colchagua. Intenso e vibrante, tem frutas escuras e notas florais na paleta de 
aromas, seguida por um vinho de extraordinária pureza e concentração, muito 
equilibrado, encorpado, macio e persistente, que reflete com rara felicidade toda 
a grandeza da excepcional safra 2007 no Chile. (Grand Cru) - AV

Luis Pato Vinhas Velhas Branco 2007 (Beiras/Portugal) – Uma aula de 
vinho branco pelo mestre da Bairrada, mais conhecido por seus tintos. Corte de 
Sercialinho e Bical, fermentado e amadurecido em tonéis de carvalho de 650 
litros. Predomínio de aromas herbáceos/florais sobre o frutado. Perfeito equilíbrio 
acidez x álcool (“apenas” 12%), com o toque de maciez aportado pelo uso preciso 
da madeira. Diferente e delicioso. (Mistral) - GV 

Nederburg Winemaster´s Reserve Sauvignon Blanc 2007 (Stellenbosh/
África do Sul) – Intenso e aromático, este puríssimo Sauvignon Blanc, fermentado 
em baixa temperatura em tanques de aço inoxidável é a mais pura expressão 
dessa notável varietal, que encontra na África do Sul um terreno mais que propí-
cio para seu cultivo. Tem aromas sutis de frutas cítricas, com notas herbáceas, 
viva acidez, excelente concentração e longa persistência. Imbatível na relação 
preço/qualidade. (Casa Flora/Porto a Porto) - AV

Planeta Syrah 2004 (Sicilia/Itália) – Esse vinho I.G.T. encanta pelo estilo 
moder-no, potência e elegância. Mostra fruta negra, madeira nobre, com toques 
animais e de especiarias. Na boca, é potente, com bom equilibrio e ótimos tani-
nos. Lembra um grande Syrah australiano. (Interfood) - GP 

Salton Volpi Pinot Noir 2007 (Tuiuty/Bento Gonçalves/Brasil) – Um vinho 
interessante, desta difícil casta. Aromas intensos de framboesas e cerejas, espe-
ciarias e tostado agradável. Equilibrado, tem boa acidez, textura macia, taninos 
de boa qualidade e média/boa persistência. (Salton) - AL 

Warre’s Otima Porto Tawny 20 Years Old (Douro/Portugal) – Um Porto de 
elite, brilha pelos intensos aromas de frutas secas, mel e especiarias, muito elegan-
tes. Macio, tem sabores concentrados, ótimo equilíbrio e longa persistência. Um vinho 
de meditação, de rara complexidade aromática e excepcional caráter. (Decanter) - AA

“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, independentemente de serem 
mAis bArAtos ou mAis cAros – ou sejA, em compArAção com os preços médios de vinhos equivAlentes em quAlidAde nAquelA fAixA de preço”.

casa do porto www.casadoporto.com; casa flora www.casaflora.com.br; decanter www.decanter.com.br; expand www.expand.com.br; 
grand cru www.grandcru.com.br; interfood www.interfood.com.br; mistral www.mistral.com.br; porto a porto www.portoaporto.com.br; 
reloco www.reloco.com.br;  salton www.salton.com.br;  world wine  www.worldwine.com.br;  vinci  www.vincivinhos.com.br

frank potts 2004  (lAnghorn creek/sul dA AustráliA) – um corte bordAlês 

fAntástico e o que é melhor: custA bem menos que os excelentes

exemplAres de bordeAux. feito com umA

mesclA de Cabernet Sauvignon,

MalbeC e Petit verdot, este vinho

está em seu melhor momento pArA ser

ApreciAdo, mAs AindA tem umA boA vidA pelA frente. compAnhiA

ideAl pArA um bom prAto de cordeiro. (cAsA florA/porto A porto) - gl


