
06

notícias do vinho

07

Casillero declara safra histórica A Casillero del Diablo, marca que integra o

portfólio da Concha y Toro, está lançando no Brasil cinco vinhos tintos da safra 2007, considerada 

“histórica” pela empresa. As excepcionais condições climáticas observadas durante o período de plantio e

colheita resultaram em menor produção de maior qualidade. Por enquanto, estão chegando ao mercado os 

varietais Merlot, Malbec, Carmenère, Shiraz e Cabernet Sauvignon. Na faixa de R$ 30 a

R$ 35, oferecem excelente relação preço/qualidade, um dos grandes atrativos da linha. Merecem

menção especial o Merlot e o Shiraz. O primeiro apresenta concentração (de cor, aromas e sabores) 

raramente encontrada em vinhos dessa uva no Chile, ainda mais nessa faixa de preço. Fruta madura, 

taninos finos e macios e acidez refrescante formam um conjunto muito agradável e já pronto para 

beber, que certamente vai agradar os consumidores. O Shiraz confirma a boa adaptação dessa uva a 

alguns terroirs do Chile, com grande concentração de frutas, o característico toque de especiarias e um 

bom tostado/café final. Na boca, tem ótima acidez, mas madeira e álcool ainda não estão totalmente 

integrados, indicando que ficará ainda melhor com mais um ano de garrafa. Surpreendentemente, o vinho que menos impressionou

foi o Cabernet Sauvignon, o carro-chefe da linha. Talvez pelas características da safra, não tem a estrutura que se espera dessa

uva e já está pronto para o consumo. Casillero del Diablo - www.casillerodeldiablo.com

Batasiolo vai inaugurar hotel de luxo A melhor notícia que Fiorenzo Dogliani, Administrador Delegado

da vinícola Beni di Batasiolo, no Piemonte, deixou para os amantes do vinho, em sua recente passagem pelo Brasil, foi a inauguração, 

prevista para 2009, de um hotel de luxo, num dos “beni” (em dialeto da região, o nome designa uma propriedade rural), que pertencem

à vinícola e à sua família. São nove ao todo, espalhados pelas encostas do Piemonte, num total de 120 hectares, onde são cultivadas 

as uvas típicas da região, como Nebbiolo, Barbera e Dolcetto. Durante sua visita, Dogliani conduziu degustações de seus afamados 

Barolos de vinhedo único e pequena produção: Bofani, Boscareto, Cerequio e o exclusivo Corda della Briccolina,

de Serralunga d´Alba, monopólio da Batasiolo, com 1 hectare e produção inferior a 10.000 garrafas. À exceção desse último, da safra 

2003, todos os demais eram da safra 2001. Embora mais jovem, o Briccolina já está praticamente pronto para beber, talvez porque 

2003 foi um dos anos mais quentes da Europa. É um vinho muito elegante e de grande complexidade aromática (ameixa em calda, 

rosas, funghi seco e um leve alcatrão, característico da Nebbiolo, podem ser identificados), com boa acidez, grande estrutura

(taninos muito finos) e boa persistência. Também pronto, o Cerequio 2001 agradou pelo intenso floral, pelos taninos muito macios

e pelo álcool (14% contra 14,5% do Briccolina) não tão evidente. Expand - www.expand.com.br

Um “passeio” enológico pelo Museu
do Prado Videira, uvas e vinho sempre foram inspiração

para alguns dos grandes pintores espanhóis, como Velásquez

(Los borrachos ou El Triunfo de Baco, na foto),

El Bosco (La mesa de los pecados capitales), Goya

(La vendimia ou El otoño), Houasse (Bacanal

e Ofrenda a Baco) e Juan de Juanes (La última cena), 

entre outros. Atualmente, é possível ver as telas desses pintores

– e de mestres italianos – na aprazível companhia de uma guia 

especializada, em uma visita ao Museu do Prado, em Madrid, onde estão expostas. Basta ligar para a Fundación para La Cultura

del Vino (00-XX-34 91 343 0708), ou enviar e-mail para fundacion@culturadelvino.org, para fazer a reserva. A guia, senhora

Maribel, consegue fazer com que todos se deliciem por quase duas horas. Você vai entender, entre outras coisas, o que são bodegones

(há um bodegone no canto da célebre pintura Isaac y Jacob, de José de Ribera, conhecido como espanholeto) e qual a diferença

na visão de Tiziano (La bacanal de los andrios) e de Velázquez (Los borrachos) sobre os bacanais. E que no Bacanal

de Houasse, pela primeira vez, aparecem arquétipos sátiros (símbolos de prazer). Já no início da visita, quando estamos em frente

à tela Los 5 sentidos (la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tato), do grande pintor flamenco do século 17, Rubens, tem-se

vontade de testá-los (os sentidos) assim que acabar a visita, deliciando-se com um maravilhoso tinto espanhol, acompanhado

de um prato típico local (que tal o assado madrilenho no Lhardy, não tão distante do museu?). Puro deleite! Em tempo: a visita acontece 

sempre às sextas-feiras, à tarde. Museu do Prado - www.museodelprado.es

Em 2009, “Cata de Berlim” será nos Estados Unidos Além de ser dono da Errázuriz, o chileno 

Eduardo Chadwick produz dois dos tintos de seu país mais cultuados no mundo: Seña e Viñedo Chadwick. Junto com o Don 

Maximiano Founder´s Reserve, produzido pela Errázuriz, Seña e Chadwick foram os vinhos que ele selecionou para 

a famosa “Cata (degustação) de Berlim”, cidade onde se realizou pela primeira vez, mas que depois se repetiu em São Paulo, Tóquio e 

Toronto. O objetivo foi recriar, com outros vinhos, a famosa degustação que, em 1976, em 

Paris, terminou com a vitória dos vinhos californianos sobre seus equivalentes de Bordeaux 

e da Borgonha. A diferença é que, na Cata de Berlim, os chilenos entraram no lugar 

dos norte-americanos. Em recente passagem pelo Brasil, país que visita com freqüência, 

Chadwick anunciou, para 2009, um novo ciclo da Cata de Berlim, desta vez nos Estados 

Unidos. E, obviamente, com a participação de grandes vinhos californianos, como o 

Stag’s Leap (o vencedor em Paris) e o Opus One, obra conjunta do maior produtor 

norte-americano, Robert Mondavi, e do Barão Philippe de Rothschild, dono do famoso 

château Mouton-Rothschild, ambos já falecidos. A primeira prova desse novo ciclo está 

marcada para março, em Nova York. Chadwick também contou que em julho último, por 

ocasião das Olimpíadas, foi realizada uma edição especial da Cata de Berlim em Pequim.  

O vencedor, para surpresa de muitos enófilos, foi o Don Maximiano 2005 e não 

um de seus irmãos mais famosos (Seña e Chadwick), como vinha ocorrendo nas outras 

provas, o que comprova, mais uma vez, que no mundo do vinho não há verdades absolutas. 

Expand – www.expand.com.br
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Martellozzo mostra bons 
espumantes É fato conhecido que 

espumantes são bons companheiros da 

culinária asiática, em geral, e da japonesa, 

em particular. E isso ficou comprovado 

mais uma vez em almoço oferecido pela 

importadora Vinea para a produtora 

italiana Piera Martellozzo, dona da vinícola 

de mesmo nome. Embora também faça 

vinhos tranqüilos, como um bom Refosco 

dal Pedunculo Rosso, foram seus 

espumantes que brilharam no encontro com sushis, sashimis, kakiyakis e shakeyakis. 

O destaque, na opinião unânime dos presentes, inclusive do chef  Lika, de São Paulo, 

autor do menu, foi o ótimo Rosé Incontri. Corte das uvas Raboso (85%) e Pinot 

Nero (15%), tem linda cor rosa-claro, pérlage muito fino e abundante e aromas que 

associam o frutado típico da Pinot (morango/framboesa) a notas florais, Na boca, 

encanta pela boa acidez (uma característica da Raboso, segundo o enólogo Gianpietro 

Poveglian) e grande frescor, e por seu final levemente off-dry, sem ser enjoativo.

Um vinho delicioso e de preço (R$ 59) convidativo para a sua qualidade.

Vinea - www.vinea.com.br

Gildas d’Ollone, administrador do Château Pichon Lalande, 
conduziu degustação em São Paulo Um dos vinhos de maior prestígio de 

Bordeaux, o château Pichon Longueville Comtesse de Lalande, ou simplesmente Pichon Lalande, como 

é conhecido por seus inúmeros apreciadores, foi a grande estrela do jantar que a World Wine realizou 

no restaurante Cantaloup, em São Paulo. Foi o próprio diretor-geral do château, M. Gildas d’Ollone, 

que conduziu a degustação e explicou em detalhes a elaboração deste ícone de Bordeaux, um deuxième 

cru classé com status de premier. Situada em Pauillac, na margem direita da Gironde, em Bordeaux, a 

propriedade tem 86 hectares de vinhedos, das variedades Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet 

Franc e Petit Verdot. Uma curiosidade é que desse total, 11 hectares estão situados na comuna 

vizinha, St. Julien, o que fez com que, até 1959, alguns rótulos do Pichon trouxessem essa designação 

e não Pauillac. Em 2007, o controle da empresa passou das mãos de May Elaine de Lencquesaing, 

uma das grandes damas de Bordeaux, que o dirigia desde 1978, para a família Rouzard, dona do 

Champagne Louis Roederer. O novo proprietário delegou o controle para Gildas, sobrinho de May. No 

evento de São Paulo foram apresentados o Réserve de La Comtesse 2004, o segundo vinho, 

que se mostrou à altura da fama da casa, exibindo aromas sutis de frutas maduras e notas florais, bem 

escoltadas pelos finos traços do carvalho francês, num vinho de boa expressão, bastante equilibrado, com 

taninos maduros e boa persistência. O Grand Vin Pichon Lalande 2004 veio na seqüência e mostrou mais estrutura e concentração, 

sem perder classe e sofisticação. Aromas deliciosos de frutas escuras maduras, emoldurados por toques de chocolate e notas florais, além de 

fino tostado, foram o preâmbulo para um vinho de destacado  equilíbrio, boa concentração, longa persistência e textura marcada por taninos 

de boa qualidade, ainda bastante presentes. Certamente é um vinho que precisa de mais tempo de adega para desenvolver todo seu potencial. 

Aliás, M. Gildas declarou que os vinhos atuais de Bordeaux são mais concentrados e projetados para consumo em prazo mais

curto do que no passado. Se está ou não com a razão, só o tempo dirá. World Wine - www.worlwine.com.br

Ruinart apresenta seu Cuvée de Prestige, Dom Ruinart
Tradicional maison de Champagne, a Ruinart vem produzindo há três séculos alguns dos melhores 

champanhes da França, sobretudo os elaborados com uvas Chardonnay provenientes da prestigiada 

Côte des Blancs, ao sul de Epernay. Os champanhes da Ruinart esbanjam classe e elegância e sua 

chegada ao Brasil, no primeiro semestre deste ano, foi saudada com entusiasmo pelos apreciadores dos 

ótimos Blanc de Blancs que fizeram a fama da maison. Para completar a festa, faltava a estrela maior 

da casa, o cuvée de prestige Dom Ruinart. Não mais, pois o champanhe de luxo, trazido pela LVMH, 

acaba de chegar ao Brasil em duas versões: Dom Ruinart 1996 Brut e Dom Ruinart 

1996 Rosé. O primeiro, um Blanc de Blancs safrado, foi produzido exclusivamente com uvas 

Chardonnay provenientes de vinhedos Grand Cru, a elite de Champagne, e mostra complexidade 

aromática à altura de sua fama. Destacam-se as frutas maduras, entremeadas a sutis notas florais, 

de brioches e delicado tostado. Na boca é uma explosão de sabores, com equilíbrio perfeito, textura 

sedosa e persistência muito longa. Está ótimo, na plenitude de seus 12 anos de vida, mas tem potencial para ser guardado por muitos anos 

mais. Já o Dom Ruinart 1996 Rosé mostra mais corpo e estrutura, fruto da adição de vinho de Pinot Noir ao vinho de cuvée, na 

proporção de 16%. Agradável e elegante, exibe aromas de frutas cítricas, mescladas a notas florais e elegante tostado. Intenso na boca, tem 

muito boa acidez, bom corpo e longa persistência. Também pode ser consumido agora ou guardado por muito tempo, quando recompensará 

os pacientes com sua certamente notável evolução aromática. LVMH - www.lvmh.com.br

Bons Resultados da Aposta na Qualidade A vinícola chilena 

Santa Helena e seus vinhos da linha Selección del Directorio são conhecidas boas

escolhas na categoria custo-benefício. Além de ser, sem trocadilho, uma seleção segura,

a distribuição da Interfood faz com que o vinho seja encontrado em muitas prateleiras

do país. No começo desta década, a vinícola adicionou ao seu portfólio vinhos premium

e super premium, lançando os rótulos Vernus, Notas de Guarda e Don.

Seguindo a tradição da casa, a boa qualidade e regularidade das safras lançadas até agora 

permitem afirmar que a aposta deu certo. Para reforçar esse trabalho, esteve no Brasil 

Matias Rivera, Diretor de Exportação da vinícola, com uma proposta de degustação

pouco frequente. Rivera trouxe na bagagem amostras de barrica e propôs aos

degustadores a realização de seu próprio blend. Todas eram da safra de 2008,

sendo a Syrah, Malbec e Petit Verdot envelhecidas em carvalho francês

de segundo uso. Havia também três tipos de Cabernet Sauvignon, 

envelhecidos em carvalho francês de primeiro uso, segundo uso e uma mescla

dos dois tipos. Apesar do exercício permitir a revelação de diversos enólogos

em potencial, o melhor blend era o que estava na garrafa, especialmente na do 

Don 2002 (83% CS, 12% Me e 5% Car), que revelou-se um vinho

de estilo moderno, mas com muita elegância. Apresentou aroma complexo,

de fruta em compota e notas de couro, bom corpo, acidez, taninos muito finos

e sem amargor. Merece um lugar no rol dos excelentes vinhos chilenos. 

Interfood - www.interfood.com.br
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Bahia Gourmet estréia em grande estilo A julgar pelo primeiro 

Bahia Gourmet, Salvador entrou com força total no mundo dos eventos gastronômicos. 

Organizado pela conhecida promoter Licia Fábio e pelo chef  Edinho Engel, que faz 

grande sucesso na cidade com seu restaurante Amado, o evento foi recheado de atrações 

tanto de gastronomia como de vinho. Na primeira, destacaram-se as aulas práticas

de grandes chefs, como Emmanuel Bassoleil, Rodrigo Martins e Beto Pimentel. Além,

é claro, do próprio Edinho Engel, um dos maiores especialistas brasileiros em peixes

e frutos do mar, como sabem, há tempos, os frequentadores de seu Manacá, no litoral

de São Paulo. As atividades relacionadas 

ao vinho contaram com nomes como Jorge 

Lucki, jornalista e crítico de vinhos, 

Manuel Beato, sommelier do grupo Fasano 

e Arthur Azevedo, diretor da Wine Style 

e da ABS-SP. O Bahia Gourmet teve 

ainda movimentada feira de negócios, com 

a presença de grandes importadores, como 

Mistral, La Pastina, Tio Sam, Perini

e Ana Import. Também estiveram presentes produtores brasileiros como Salton e Boticelli. 

O interesse que o evento despertou tanto no público baiano como de vários estados 

nordestinos é indicação segura de que o Bahia Gourmet estará de volta em 2009.

Berardo inaugura novo escritório 
da Portus Cale Especialmente para participar 

da inauguração do novo escritório da importadora 

Portus Cale, em São Paulo, esteve no Brasil o 

empresário português Joe Berardo, que tem o título de 

comendador. Nascido na ilha da Madeira, Berardo 

fez fortuna com ouro na África do Sul. Hoje, é dono 

ou acionista de numerosas empresas de diferentes 

setores, inclusive vinícolas, como a Caves Aliança. 

Mas a “jóia da coroa” é a Bacalhôa Vinhos de 

Portugal (antiga JP Vinhos). Presidida por Jorge 

Paiva Raposo, que também veio ao Brasil para a 

inauguração, a vinícola produz os reputados tintos 

Quinta e Palácio da Bacalhôa. Quando foi 

lançado, em 1981, o Quinta da Bacalhôa causou 

enorme alvoroço no mundo do vinho português, não 

apenas por sua qualidade, mas por seu inusitado 

corte “francês” (Cabernet Sauvignon e Merlot). 

A antiga JP Vinhos foi a primeira empresa representada pela Portus Cale, fundada, há mais de vinte anos, pelo empresário português 

Manuel Garcia (no centro da foto ao lado de Joe Berardo à esquerda e Jorge Paiva Raposo à direita), que vive no Brasil desde os nove 

anos de idade. Em 2006, a ele se associou o empresário Roberto Vilela, do setor de transportes. Hoje, a Portus Cale concentra seu 

portfólio em apenas dois produtores: a própria Bacalhôa e a Taylor’s, tradicional nome do vinho do Porto. Pode parecer pouco, mas a 

extensa linha do primeiro abrange vinhos tintos, brancos e fortificados. E abriga rótulos muito apreciados pelo o consumidor brasileiro. 

Entre outros, além dos citados, os brancos Cova da Ursa, 100% Chardonnay, o Má Partilha, 100% Merlot, e os 

renomados Moscatel de Setubal. Portus Cale - www.portuscale.com.br

Chandon em Jeroboam é 
novidade para o final do ano 

Com a proximidade das festas do Reveillon, 

a Chandon, referência obrigatória no quesito 

espumantes no Brasil e no mundo, está lançando 

seus já conhecidos Réserve Brut e Brut 

Rosé em garrafas Jeroboam, de três litros, 

verdadeiras obras-de-arte que impressionam 

pelo tamanho e pela exclusividade. 

Philippe Mével, o respeitado enólogo

da Chandon do Brasil, autoridade

na elaboração de espumantes, comemora 

o fato, dizendo que esse tamanho clássico 

permite “a façanha de compartilhar

a mesma garrafa com até 20 amigos”. 

As Chandon Jeroboam estarão 

disponíveis, em edição limitada,

em poucos bares, restaurantes e lojas 

especializadas do Brasil. 

Chandon - www.chandon.com.br

1º Master of Wine brasileiro é do Paraná Repetindo

o chavão de antigos locutores esportivos, “mais uma vez a Europa se curvou ante 

o Brasil”. No dia 5 de novembro, em Londres, o paranaense Dirceu Vianna Junior

tornou-se o primeiro brasileiro a ingressar no seletíssimo clube dos Master of  Wine 

(MW), do qual fazem parte nomes como Jancis Robinson, a maioria ingleses.

Para se ter uma idéia de como é difícil ser aprovado, o exame prevê provas anuais,

ao longo de cinco anos. Junior, como é conhecido, foi um dos 15 aprovados

em 2008 e se juntará aos atuais 266 detentores desse prestigiado título. Junior chegou

em Londres em 1989, depois de estudar nos Estados Unidos, e foi trabalhar em restaurantes, o que despertou seu interesse por vinhos.

Depois de estudar no Wine and Spirit Education Trust, em 1997, já formado, foi contratado pela Coe Vintners, uma grande importadora, 

onde hoje é diretor do departamento de vinhos. Por força de seu trabalho, degusta até 500 vinhos por semana e visita regularmente

as principais regiões produtoras, o que lhe dá a possibilidade de provar vinhos como um Verdelho, da Madeira, de 1803.
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Solminihac anuncia “Sol de Sol” tinto Os donos da Viña Aquitania, no vale de Maipo, formam uma

espécie de “dream team” da vitivinicultura mundial. Paul Pontalier, diretor técnico do château Margaux; Bruno Prats, ex-proprietário do

Cós d´Estournel e Ghislain de Montgolfier, presidente do champanhe Bollinger. O inspirador e catalisador do grupo foi o enólogo e consultor 

chileno Felipe de Solminihac (no centro da foto, ao lado de Serge Zahil e Antoine Zahil). A Aquitania produz bons Cabernet Sauvignon 

do Maipo (o primeiro que foi lançado, o Paul Bruno, homenageava seus ilustres “padrinhos”), mas isso não chega a ser novidade. O 

que a distingue de outras vinícolas do país foi ter explorado um terroir novo, onde produz o Sol de Sol, se não o melhor, certamente o mais 

original Chardonnay chileno. Os vinhedos que originam o Sol de Sol estão situados em Traiguén, no vale de Malleco, 650 quilômetros ao 

sul de Santiago. Por conta das peculiaridades do solo da região, o Sol de Sol se caracteriza mais por sua intensa “mineralidade”, que aparece 

tanto no nariz como na boca, do que pelo frutado, típico dos vinhos dessa uva produzidos em outras regiões do Chile. No da safra 2006, 

recém-chegada ao Brasil, ela vem acompanhada por aromas cítricos e de maça verde, ótima acidez, bom corpo e álcool equilibrado. Apenas as 

notas de baunilha aportadas pelo carvalho ainda estão muito 

evidentes, indicando que o vinho ficará melhor daqui um ou 

dois anos. Em recente passagem pelo Brasil, Solminihac 

anunciou o lançamento, em 2009, de um equivalente do 

Sol de Sol, só que tinto, da safra 2008, à base de Pinot 

Noir, plantada na mesma região. Segundo ele, as amostras 

que provou recentemente revelam que o vinho tem grande 

potencial. Só falta escolher o nome.

Zahil – www.zahil.com.br

Chianti “biológico” mantém tipicidade da região Degustar 

um dos clássicos vinhos da Itália, na companhia da presidente Consorzio Marchio Storico 

Gallo Nero, é um acontecimento raro. Pois foi exatamente isso que os sócios da Associação 

Brasileira de Sommeliers-SP tiveram a oportunidade de fazer, com a presença da simpática 

produtora italiana Emanuela Stucchi Prinetti, proprietária da tradicionalíssima Badia 

a Coltibuono. Além de mostrar seus vinhos, ela contou um pouco da história da empresa. 

Fundada em 1051 pelos monges beneditinos, no coração da Toscana, a Badia a Coltibuono 

teve ilustres proprietários, como o banqueiro florentino Guido Giuntini, cujos descendentes 

estão, até hoje, no comando da vinícola. A propriedade tem 800 hectares, uma extensão 

respeitável na Itália, dos quais 70 estão plantados com uvas. Além disso, a empresa produz 

azeites de alta qualidade e grappas. E oferece aos visitantes os serviços de um excepcional 

restaurante e de uma conceituada escola de culinária. A partir de 1980, num trabalho 

integralmente supervisionado por Emanuela, os vinhedos foram replantados com clones 

próprios da propriedade e, recentemente, foi implantado o cultivo “biológico” (“a biodinâmica 

é uma filosofia”, explica Emanuela) com todos os seus peculiares procedimentos, incluindo 

a fermentação por leveduras naturais. O resultado é bastante interessante, pois os vinhos 

não perderam a tipicidade dos Chiantis, com toda a expressão da Sangiovese e ganharam 

interessantes aromas e sabores. Os vinhos apresentados por Emanuela seguem duas vertentes 

bastante distintas. A primeira contempla vinhos produzidos com uvas próprias, tais como 

o Badia a Coltibuono Chianti Classico Riserva 2004, que reflete a 

elegância da safra, num vinho de aromas complexos, boa textura e longa persistência; e o 

Sangioveto IGT 2001. Este, um puro Sangiovese (Sangioveto é o nome tradicional 

dessa uva), foi um dos primeiros rotulados de supertoscanos. A Badia a Coltibuono também 

compra vinhos para finalizá-los, num procedimento comum em outras regiões, como a 

Borgonha, com o objetivo de oferecer ao consumidor vinhos mais modernos, frutados e de preço 

mais acessível, como o muito interessante Chianti Classico Selezione RS 2006, 

um vinho de boa acidez, boa concentração e muito boa persistência. O trabalho consistente 

da empresa acaba de ser premiado com os cobiçados Tre Biccheri concedidos ao seu Chianti 

Classico pela revista Gambero Rosso, da Itália. Deve ser lembrado que a Badia a Coltibuono 

produz um dos melhores Vin Santo da Toscana, um vinho doce que é referência em toda a 

Itália. Mistral Importadora -- www.mistral.com.br 

Mitolo mostra vinhos da safra 2006 Quem acompanha de perto o mercado de vinho, já conhece a vinícola australiana 

Mitolo. A empresa elegeu o Brasil como uma de suas prioridades, tanto que recentemente enviou ao país Michele Jordan, diretora de Marketing

e Exportação, para mostrar as novidades da safra 2006. Jordan ressaltou que a vinícola tem o sonho de melhor expressar a Shiraz, com gosto 

de fruta madura, mas não “cozida” pelo excessivo tempo de amadurecimento. O segredo está na hora da colheita, com um trabalho intenso

de prova das uvas. Na adega, usa baixas temperaturas de fermentação para suavizar os taninos. E tem dezesseis fornecedores de barricas

de carvalho, para aproveitar as nuances de cada tipo. Jordan mostrou alguns vinhos da linha Jester, incluindo

o delicado Jester Rosé 2007, fresco e agradável. Os Jester Cabernet Sauvignon 

2006 e Jester Shiraz 2006 são os vinhos de entrada de 

gama, frutados, acessíveis e com boa complexidade para 

sua faixa de preço. O inédito e original Serpico 2005 

(sim, o nome é homenagem de Frank Mitolo ao detetive 

interpretado no cinema por Al Pacino), é um puro Cabernet Sauvignon, produzido 

com uvas passificadas, seguindo a técnica de vinificação dos clássicos Amarones italianos, o que lhe confere 

intensos aromas de frutas caramelizadas, num vinho de grande concentração. O Mitolo G.A.M. Shiraz 2006, safra que acaba de 

chegar ao Brasil, é um vinho moderno, com muita fruta, mas também alcatrão, mentol e especiarias. Na boca é macio, encorpado e elegante. 

O top Mitolo Savitar 2005 é um blockbuster, de grande complexidade aromática (frutas escuras maduras, notas florais e de especiarias, 

e um toque de alcatrão). Na boca, sua acidez e grande massa de taninos (finos) dão sustentação aos 14,5% de álcool. É um vinho potente, 

equilibrado e com longa persistência. Casa Flora - www.casaflora.com.br e Porto a Porto - www.portoaporto.com.br
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Para Peñin, concursos de vinho “não valem nada”
O Guia Peñín, maior referência em vinhos espanhóis, é publicado há 18 anos

por José Peñin, o crítico que lhe empresta o nome. Peñín esteve no Brasil a convite

da importadora Expand, acompanhando o Presidente da vinícola Marques

de Murrieta, Conde Cebrián-Sagarriga, e explicou como é feito o guia (20 mil 

exemplares em espanhol, 5 mil em inglês e 3 mil em alemão a cada edição),

além de opinar sobre concursos e sobre o alto preço de alguns vinhos espanhóis.

Para realizar a última edição do guia, segundo ele, a equipe degustou 8.500 vinhos, 

às claras, isto é, com os rótulos abertos. Peñín defende esse método. “Olfato e paladar 

não são sentidos tão fiéis como a visão. Quando se provam vinhos novos, faltam 

referências históricas, que devem também ter seu peso. A história diminui as chances

de erro”, argumenta. Ao mesmo tempo, defende a degustação objetiva. “Devemos 

ser como computadores ao analisar um vinho”, disse. O gosto pessoal não deve

entrar na avaliação porque, segundo ele, o gosto também é influenciado pelo hábito.

“Quando alguém diz que gosta de um vinho frequentemente é porque já bebeu muito 

vinho do mesmo tipo”, comentou numa conversa com Rui Alves, da Wine Style.

Como a grande maioria dos críticos, Peñín despreza os concursos. “Não valem

nada. Há obrigatoriedade de se distribuir medalhas de ouro e elas vão, em geral, para vinhos conhecidos. Além do mais, os comitês não 

têm o mesmo nível técnico e as melhores marcas não mandam exemplares”, afirma. Para ele, os melhores vinhos que já degustou foram

o Château Haut-Brion e o Château Lafite, ambos da safra de 2005. Em geral, Peñín diz que pontua 4 a 5 pontos abaixo

de Robert Parker. “Ele tem mais experiência em provar vinhos top”, diz com elegância. Sobre os preços astronômicos alcançados

por alguns vinhos de boutique, como o espanhol Pingus, por exemplo, faz um paralelo com a moda. “Armani é Armani”.

Para ele, o preço justo de um vinho é em torno dos 15 euros (aproximadamente 50 reais), comentário que soa como música

aos ouvidos dos consumidores brasileiros.

Laura, Noemi e a paixão pelo vinho Embora suas histórias sejam bem 

diferentes, os caminhos da argentina Laura Catena e da italiana Noemi Cinzano (na foto) 

se cruzaram, pelo menos geograficamente, por conta da paixão pelo vinho. A primeira é filha 

do famoso Nicolas Catena, propulsor da ascensão internacional do vinho argentino nos anos 

1990; a segunda, herdeira da popular bebida batizada com seu sobrenome. Laura é formada 

em medicina e vive com o marido, também médico, e seus três filhos, em San Francisco. Mas vai 

regularmente à Argentina, tanto para assessorar o pai, de quem é considerada a natural sucessora 

(ainda que seu irmão mais velho, Ernesto, também seja produtor), como para produzir seus 

próprios vinhos, com uvas compradas de terceiros. Noemi tem vinícolas na Toscana (Argiano) e, 

mais recentemente, na Patagônia argentina (Bodegas Noemia), mas vive em Londres, por causa 

dos filhos. Ambas estiveram recentemente em São Paulo para mostrar seus vinhos. Além dos que 

produz na Luca (nome de seu filho mais velho), Laura mostrou a linha que produz com uvas de 

pequenos produtores familiares, que batizou de La Posta. Dessa última, vale destacar o Cocina 

Blend 2007, um interessante corte de Malbec, Syrah e Bonarda; da primeira, o Nico 

by Luca 2004, cujo nome homenageia sua filha mais moça, Nicola Elena. É um Malbec 

de impressionante concentração, muito elegante e delicioso, mas, infelizmente, de ínfima produção 

(100 caixas) e preço para poucos (US$ 165). Noemi, que veio com seu companheiro e enólogo, 

o dinamarquês Hans Vinding-Diers, apresentou vinhos das duas nacionalidades. O Non 

Confunditor 2005, homenagem a seu filho mais moço, é um curioso corte de Cabernet 

Sauvignon, Merlot, Syrah e Sangiovese, com predominância da primeira. E preço atraente 

para sua qualidade (US$ 55,25). Da Patagônia, o Noemia 2006, como o Nico de Laura, 

é um Malbec de excepcional qualidade, pequena produção e preço igualmente proibitivo, ainda 

mais depois da valorização do dólar (US$ 179). Vinci - www.vincivinhos.com.br

Enoturismo é o foco da Miolo no Nordeste Com a presença de

toda a diretoria da empresa e de importantes autoridades, a Miolo Wine Group inaugurou, no

dia 11 de outubro, a Fazenda Ouro Verde, um complexo enoturístico nos mesmos moldes do 

já existente no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. Os visitantes já podem fazer visitas 

guiadas à vinícola, localizada em Casa Nova, no Vale do São Francisco (Bahia), onde irão 

conhecer o processo de produção dos vinhos, além de fazer cursos na sala de degustação e 

adquirir produtos no varejo. O complexo faz parte de um investimento de R$ 30 milhões, 

iniciado em 2001, que ampliará a capacidade da vinícola para 10 milhões de litros, entre 

vinhos, espumantes e brandies, com a geração de 300 empregos diretos. “Decidimos

expandir nossa produção para atender à crescente demanda pelos vinhos da linha Terranova, que desde que chegou ao mercado vem

conquistando um público fiel progressivamente, e do brandy Osborne, classificado entre os líderes de seu segmento de atuação”,

afirmou o diretor-superintendente da Miolo Wine Group, Adriano Miolo. Miolo - www.miolo.com.br 

Jerez Fernando de Castilha brilhou em harmonização no Eñe Pouco se fala sobre

a harmonização enogastronômica dos sofisticados e diversificados vinhos de Jerez. Para comprovar a versatilidade desse nobre 

vinho fortificado espanhol, esteve no Brasil Jesus Pelaez, representante do conceituado produtor Fernando de Castilla, um dos mais 

importantes de Jerez, cujos vinhos são importados para o Brasil, com exclusividade, pela Casa Flora e Porto a Porto. A escolha

do local não poderia ser mais adequada, pois o restaurante Eñe, em São Paulo, é quase uma embaixada gastronômica da Espanha, 

elaborando pratos com rara tipicidade, muito representativos da tradicional e da moderna culinária ibérica. Os diferentes estilos

de Jerez produzidos pela Fernando de Castilla, tais como o Fino, Amontillado, Oloroso e o sofisticado Palo Cortado, 

foram harmonizados, com grande sucesso, com especialidades como o Jamon Ibérico, as clássicas “tapas”, pratos à base de frutos

do mar e até uma inusitada “Paella Negra”, que causou ótima impressão. O evento foi perfeito para comprovar que o antes esquecido 

Jerez está cada vez mais presente na vida dos enófilos brasileiros, que estão se rendendo aos encantos de um vinho único, que tem 

3.000 anos de história, rara complexidade e sofisticação e que merece ser cada vez mais conhecido.

Casa Flora - www.casaflora.com.br e Porto a Porto - www.portoaporto.com.br
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Caves Aliança quer fortalecer presença no Brasil Tradicional fornecedora de vinhos que

oferecem boa relação preço/qualidade para o mercado brasileiro, a Caves Aliança quer melhorar ainda mais o posicionamento no 

país, seu segundo maior mercado, só perdendo para Angola. Com esse objetivo, a Épice, que distribui os vinhos da Aliança no 

país, está ampliando o número de rótulos da vinícola em seu catálogo, alguns ausentes do mercado há algum tempo, 

valendo-se do fato de que a empresa está presente em diferentes regiões de Portugal. Para os apreciadores de bons tintos 

portugueses, merece registro a chegada de novos lotes de dois dos vinhos top do portfólio da vinícola: o ótimo Quinta dos

Quatro Ventos Douro Reserva 2002 e o “T” da Quinta da Terrugem 2002, um corte moderno de 

Aragonez (90%) e Trincadeira (10%), produzido no Alentejo, inicialmente com a consultoria do onipresente Michel 

Rolland. Se a cotação do dólar não aumentar ainda mais, o preço ao consumidor será de, respectivamente, R$ 254,95 e 

R$ 221,61.Os novos vinhos são o Quinta da Garrida Dão Tinto 2001, com um corte de Tinta Roriz (60%) 

e Touriga Nacional (40%); Quinta da Garrida Dão Touriga Nacional 2003, com 100% de Touriga 

Nacional; Quinta dos Quatro Ventos Douro Tinto 2003 produzido com Touriga Franca (45%), Tinta 

Roriz (45%) e Tinta Barroca (10%); Quinta dos Quatro Ventos Douro Reserva 2002, um corte de 

Touriga Franca (75%) e Tinta Roriz (25%); e o top da Aliança, o T Quinta da Terrugem  2004,

produzido no Alentejo com uvas Aragonez (90%) e Trincadeira (10%). Épice - www.epice.com.br

Eduardo Chadwick apresenta suas novas safras Para a maioria dos enófilos, nomes como Chadwick

e Seña são sinônimos de vinhos míticos, que conciliam, como poucos, potência e elegância. O que dizer, então, de uma degustação desses 

ícones do Chile conduzidas pelo carismático Eduardo Chadwick, proprietário das mesmas e grande embaixador dos vinhos chilenos?

Em evento realizado na Brasserie de Erick Jacquin, Eduardo apresentou três safras diferentes do Seña (2003, 2004 e 2005) e a mais 

nova versão de seu ícone, o Viñedo Chadwick 2004. O Seña é composto, principalmente, pelas uvas Cabernet Sauvignon

e Merlot, com pequenas porcentagens de Carmenère, Cabernet Franc e Petit Verdot. Os cortes variam a cada ano, mas o resultado 

final é sempre surpreendente. A safra de 2003 apresenta muitas frutas passadas (cereja, groselha), especiarias, alcaçuz, cedro e toques 

balsâmicos. Na boca, tem ótima acidez e álcool bem equilibrado. Os taninos são finíssimos e o final é elegante. Apesar do ano difícil,

a safra de 2004 exibe muitas frutas negras, frutas vermelhas cozidas, especiarias e um leve tostado, com toques animais. Na boca, também 

mostra bom corpo, equilíbrio perfeito entre acidez e álcool e taninos muito elegantes. A safra de 2005, tem tudo para entrar para a história. 

Primeira a ser produzida sem a participação do Grupo Mondavi, mostra muita fruta vermelha, alcaçuz e tostado, com notas balsâmicas,

de caça e toques lácteos. Apesar de muito jovem, tem ótimo equilíbrio na boca, com taninos finíssimos. Raro exemplar de harmonia

entre potência e elegância. O Viñedo Chadwick 2004 confirma sua imagem de um dos melhores vinhos do mundo. Feito apenas

com a Cabernet Sauvignon, mostra aromas de frutas vermelhas maduras, especiarias, chocolate, mentol, cedro e toques animais.

Na boca, é amplo, com bom corpo, ótima acidez, álcool bem equilibrado e com taninos finíssimos. Encanta pela elegância,

equilíbrio e sensação de frescor. Expand - www.expand.com.br
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Corte Alla Flora – A Toscana mais perto do Brasil A Corte Alla Flora é uma das mais

novas vinícolas da Toscana. Com pouco mais de 10 anos de história, está situada em Cervognano, a apenas 5 km

de Montepulciano. Aliando o tradicional ao moderno, vem trabalhando com maestria a Prugnolo Gentile 

(Sangiovese), principal casta da região, bem como as internacionais Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah

e Petit Verdot. No geral, os vinhos são muito bem elaborados e apresentam ótima relação custo/qualidade.

Entre os vinhos tradicionais, destaque para o Vino Nobile de Montepulciano DOCG 2003. Apesar 

de ter sido uma safra difícil, muito quente, o vinho exibe aromas intensos de frutas vermelhas e negras, com toques 

florais e madeira nobre. Na boca, tem bom corpo, equilíbrio entre acidez e álcool e taninos finos. Está pronto 

para beber mas tem bom potencial de guarda. Outro vinho tradicional que merece atenção é o Vino Nobile di 

Montepulciano DOCG Riserva 2002. Topo de linha da vinícola, tem 10% de Cabernet Sauvignon 

e Merlot. Ao exame olfativo, mostra muita fruta madura, com predomínio de amora e framboesa, muito bem 

integradas com os toques de madeira. Na boca é amplo, com bom corpo. Tem ótima acidez e taninos muito macios. 

Já na linha mais moderna, destaque pa ra o Verone 2005, um super-toscano feito com 50% de Cabernet 

Sauvignon, 30% de Merlot e 20% de Prugnolo Gentile. Mostra muita fruta e toques de madeira muito 

elegantes. Na boca, é potente, estruturado e equilibrado. Ana Import - www.anaimport.com.br

Confraria do Alentejo terá novo confrade Em cerimônia a ser realizada

em Novembro próximo, em Évora, Portugal, a mais que tradicional Confraria dos Enófilos do Alentejo 

receberá mais um brasileiro como membro. Trata-se do campeoníssimo Gustavo Borges, um dos nomes 

de maior destaque na natação no Brasil e em todo o mundo. Gustavo é um grande apreciador de vinhos 

do Alentejo e certamente será um embaixador dos vinhos alentejanos, uma das funções dos membros

da Confraria. O Brasil está muito bem representado na Confraria, com dezenas de membros,

tendo inclusive uma representação oficial no país, comandada pelo incansável Manuel Chicau,

da Adega Alentejana. Adega Alentejana - www.adegaalentejana.com.br

Livro traz confissões de Jancis Robinson Em princípio pode parecer

aborrecido ler as lembranças de uma crítica de vinhos. O que uma vida assim, passada em uma sucessão de 

degustações e visitas a propriedades de Bordeaux, pode ter de fascinante para merecer um livro? Pois Jancis 

Robinson, a mais respeitada mulher no mundo dos vinhos tem memórias capazes de muito mais que 

descrições de fichas de vinhos provados. Nascida numa minúscula cidade da Inglaterra, quase fronteira 

com a Escócia, foi conhecer o vinho já em Oxford, cursando a faculdade. Os percalços do aprendizado, as

viagens maravilhosas ou problemáticas, o casamento com o mais famoso critico inglês de restaurantes 

britânico, Nick Lander, tudo contado com candura e elegância, fazem a leitura educativa e muito 

divertida para todos os amantes do vinho, como ela. Editora DBA - www.editoradba.com.br 

Duplo  Ouro - Concurso Mundial de Bruxelas
Ouro - Concurso Mundus Vini - Alemanha
Ouro - Vinandino - Argentina
Ouro - Anuga Wine Special - Alemanha
Prata - Seléctions Mondiales - Canadá

www.salton.com.br
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CURSOS: BÁSICO DE VINHOS E DE PAÍSES.
Ligue para ABS-SP (11) 3814-7853/ 3814-1269 ou acesse www.abs-sp.com.br

Viva! Parabéns pelos 100 anos comemorativos da imigração japonesa.
Uma homenagem da família Baron Philippe de Rothschild.

Vitória: Aleixo Neto, 1204 Lj 01 - Praia do Canto Tel: 27. 3225 3260 E-mail: vix@casadoporto.com
Belo Horizonte: Av. Nossa Sra. do Carmo,1650 Lj 03 - Sion Tel: 31. 3286 7077 E-mail: bh@casadoporto.com

São Paulo: Alameda Franca, 1225 - Jardins Tel: 11. 3061 3003 E-mail: sp@casadoporto.com

A Casa do Porto realiza degustações orientadas com tradução em japonês. Se informe: degustacaoemjapones@casadoporto.com

Ap
re

ci
ec

om
m

od
er

aç
ão

.

Distribuido por:

Mouton Cadet
Baron Philippe de Rothschild, S.A. orgulhosamente apresenta ao mundo: Mouton Cadet.

Nasceu em 1930 como o segundo vinho do Chateau Mouton Rothschild – um dos cincoPremiers Crus de Bordeaux.
Atualmente é a marca líder em Bordeaux AOC, amado em mais de 150 países do mundo.

Makro lança espaço Speciale com produtos 
diferenciados O Makro inaugurou, em 24 de outubro, o espaço

Speciale Adega & Emporium na loja da Vila Maria, em São Paulo, focalizando 

principalmente em vinhos, com mais de 1.000 rótulos provenientes da França, 

Itália, Portugal, Espanha, Chile, África do Sul, Austrália, Argentina, entre outros, 

conservados em adega climatizada. Além disso, a loja oferece charutaria, frios, temperos 

e especiarias e outros alimentos e bebidas. A idéia foi trazida da Holanda e pretende 

melhorar a variedade que seus clientes oferecem aos consumidores finais. A presença 

de consultores especializados, como sommeliers, deve ajudar os clientes nas compras. 

Makro - www.makro.com.br

Vinheria Percussi lança vinho com rótulo próprio A simpática casa de São Paulo, sob o comando dos 

irmãos Silvia e Lamberto Percussi, está lançando, em parceria com o Miolo Wine Group, um vinho com rótulo próprio. Trata-se 

do premiado Miolo Quinta do Seival Castas Portuguesas que, em edição exclusiva da casa, ganha a denominação de 

Percussi Reserva Especial Quinta do Seival. Segundo Lamberto Percussi, co-proprietário da Vinheria, o lançamento 

marca o estágio atual da vitivinicultura no Brasil, que está atingindo um novo patamar. “Este vinho consagra o momento especial 

em que a produção nacional começa a ser internacionalmente reconhecida”, explica. Lamberto também destaca a importância de 

se ter disponível no restaurante um vinho brasileiro de primeira linha, para atender a demanda de consumidores cada vez mais 

exigentes. As novas garrafas ganharam roupagem exclusiva, assinada por Cláudio Tozzi, um consagrado artista plástico

brasileiro, de renome internacional. O Percussi Reserva Especial estará à  venda no restaurante e na sede da Miolo, em Bento 

Gonçalves. Miolo - www.miolo.com.br e Vinheria Percussi - www.vinheriapercussi.com.br

“Virtude” deve chegar em dezembro Está pronto para ser lançado – e deve chegar

às lojas no início de dezembro – o novo vinho top da Salton. Ao contrário dos anteriores (Talento,

um corte de Cabernet Sauvignon, Merlot e Tannat, e Desejo, um varietal de Merlot), é um vinho 

branco, 100% Chardonnay. Produzido com uvas da propriedade da empresa em Bagé, na campanha 

gaúcha, cujo clima é considerado mais adequado do que o da serra gaúcha para o cultivo dessa variedade, 

o Virtude é 100% fermentado e amadurecido em barricas novas de carvalho francês Ségun Moreau.

A aposta da empresa em seu primeiro branco de alta gama é tamanha, que Angelo Salton, presidente da empresa fundada por seu avô

há quase 100 anos, comenta que, internamente, ele é conhecido como o “Talento branco”, numa referência ao premiado tinto

da vinícola. Salton - www.salton.com.br

Nota A matéria “O mito que se renova” (WS#19) informou que o “Reserva Especial” é um corte

das três últimas safras do Vega Sicilia Unico, quando o correto seria um corte de “três safras anteriores” do Unico.


