
              
 

por andré logaldi (al), arTHUr aZEVEdo (aa), 
gErson lopEs (gl), gUilHErME VElloso (gV), nElson lUiZ 
pErEira (np) E rUi alVEs (ra)

Alois Kracher Ilmitz Zweigelt Rosé 2006 – (Burgenland/Áustria) – 
Um agradável rosé, elaborado por um grande especialista em vinhos doces, 
o prematuramente falecido Alois Kracher, tem na acidez refrescante e nos 
deliciosos sabores de frutas seus maiores trunfos. (Mistral) - AA 

Casa Valduga Chardonnay Gran Reserva 2008 (Vale dos Vinhe-
dos/Rio Grande do Sul) – Um Chardonnay com bastante fruta (abacaxi 
fresco) e aporte justo da madeira – francesa e romena de primeiro uso. 
Com bom corpo e boa acidez, é um vinho com final macio e quase doce, 
tanto pelos 14% de álcool como, provavelmente, por uma pitada de açúcar 
residual. (Casa Valduga) - GV

Castro Ventosa El Castro de Valtuille 2005 (Bierzo/Espanha) – Um 
tinto elegante, elaborado com a cepa autóctone Mencia, com bom balanço 
entre fruta e madeira e taninos delicados. Gastronomicamente versátil e de 
final persistente e prazeroso. (Grand Cru) - NP

Château Caronne Ste.Gemme 2005 (Bordeaux/França) – A excelên-
cia da safra 2005 em Bordeaux está plenamente representada neste 
ótimo tinto elaborado com Cabernet Sauvignon, Merlot e Petit Verdot. 
Exuberante em frutas, muito bem escoltadas por fino carvalho francês é 
equilibrado, macio e muito agradável, com ótima concentração e longa 
persistência. (Casa Flora) - AA

Crasto Branco 2007 (Douro/Portugal) – Uma nova estrela da badalada 
Quinta do Crasto, este ótimo branco esbanja complexidade, tanto nos 
aromas quanto nos sabores. Elaborado com uvas autóctones portugue-
sas, como Gouveio, Roupeiro, Cercial e Rabigato, é equilibrado e com 
bom corpo, com final fresco e elegante. Um vinho moderno e muito 
agradável. (Qualimpor) - RA

La Reserva de Caliboro Erasmo 2004 (Maule/Chile) – Corte bor-
dalês de altíssimo nível exibe aromas de frutas negras, herbáceo discreto, 
especiarias, mineral e um toque de chocolate. Os taninos são elegantes e a 
acidez, refrescante. Final longo e agradável. (Casa do Porto) - GL

Lyngrove Sauvignon Blanc 2008 (Stellenbosch/África do Sul) – 

Novidade no mercado, este branco de elite demonstra de forma ine-
quívoca o potencial da África do Sul em vinho desse estilo. Fresco, 
aromático e de sabores concentrados, tem longa persistência e excep-
cional retro-olfato. (Wine Company) - AA

Marc Kreydenweiss Riesling Grand Cru “Wiebelsberg” 2006 
(Alsácia/França) – Toda a classe e elegância da Riesling estão neste ótimo 
branco, de aromas sutis e sofisticados, remetendo a frutas maduras mes-
cladas a notas minerais. Como seria de se esperar, tem ótima acidez, sabo-
res concentrados e longa persistência. (World Wine) - AA

Masseria Trajone Primitivo di Manduria 2005 (Puglia/Itália) 
– Um vinho de perfil diferente da maioria dos Primitivos disponíveis no 
mercado. Aqui encontramos boa acidez, álcool equilibrado, aromas mais 
austeros, em estilo Velho Mundo, que remetem a frutas escuras, mescladas 
a fumo e caramelo. (Vinci) - AL

Michele Chiarlo Barbera D’Asti Superiore Le Orme DOC 2005 
(Piemonte/Itália) – Barbera é a “uva-especialidade” do Signore Chiarlo e uma 
das mais plantadas da Itália. Cor rubi com notas purpúreas, aromas intensos 
de frutas vermelhas com toques mentolados. Bom corpo e acidez agradável, 
característicos dessa uva. Pronto para beber na companhia de alguns ante-
pastos italianos ou um bom espaguete à bolonhesa. (Zahil) - GL 

Paul Bara Grand Rosé Grand Cru Brut NV (Champagne/França) 
– Um champanhe de produção limitada, este rose tem belíssima cor, 
espumatização perfeita, notas florais e de frutas vermelhas frescas. É 
do terroir da Montagne de Reims, em Bouzy, de onde vêm os champa-
nhes de Paul Bara (todos de vinhedos classificados como Grand Cru). 
(Casa do Vinho e Premium) - GL

Willian Cole Mirador Selection Sauvignon Blanc 2007 (Casa-
blanca/Chile) – Delicioso, aromático, muito fresco e saboroso, é um vinho 
que tem a cara do verão brasileiro e ótima companhia para ostras frescas, 
queijo de cabra, sushi, sashimi e comidas de inspiração thai. Indispensá-
vel... (Ana Import) - 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”.

ana import www.anaimport.com; casa do porto www.casadoporto.com; casa do vinho www.casadovinho.com.br; casa flora www.casaflora.com.br; casa

valduga www.casavalduga.com.br; grand cru www.grandcru.com.br; interfood www.interfood.com.br; mistralwww.mistral.com.br; premium www.premiumwines.com.br; 
qualimpor www.qualimpor.com.br; wine company www.winecompany.com.br; world wine www.worldwine.com.br;  vinci www.vincivinhos.com.br; zahil www.zahil.com.br

podere rocche dei manzoni remember 2001  (monforte d´AlbA/piemonte)

– um belíssimo vinho doce do piemonte. corte de SAUVIGNON BLANC (80%)

e SÉMILLON (20%), ele exibe A complexidAde AromáticA (mel, 

frutAs secAs como dAmAscos

e delicAdo esmAlte) que só é obtidA 

com uvAs botritizAdAs, reAlçAdA 

por 36 meses de estágio em bArricAs 

de cArvAlho. nA bocA, o equilíbrio 

entre Acidez e AçúcAr, essenciAl nesse tipo de vinho, é perfeito, 

complementAdo nA medidA certA pelos 14% de álcool. (interfood) - gv  

 


