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Mas dE lEda 2005 (RibeRa del dueRo/ espanha) – Vinho de entRada

de gama dessa excepcional Vinícola da espanha,

que mostRa classe, elegância

e pReço compatíVel com

os tempos atuais. exibe

deliciosos aRomas de

fRutas escuRas, especiaRias,

chocolate e notas de tostado,

seguidos poR um Vinho de saboR intenso,

textuRa macia e muito longa peRsistência. (mistRal) - aa

por andré logaldi (al), arTHUr aZEVEdo (aa), FErnando
BasilE (FB), Francisco soarEs (Fs), gErson lopEs (gl),
MarcEllo BorgEs (MB)

“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 Marin Miramar Vineyard Riesling (San Antonio/Chile) – Pro-
duzido com uvas de um único vinhedo, mostra boa tipicidade e concentração 
de sabores. Aromas intensos de frutas tropicais, florais, mel, defumado e 
mineral. Na boca, tem leve insinuação de doçura, ótima acidez, boa concen-
tração de sabores e ótima persistência. (Vinea) - AL 

Chakana Estate Selection 2006 (Lujan de Cuyo/Mendoza/Argentina) – 
Um corte de 80% Malbec, 10% Syrah e 10% Petit Verdot.  Escuro, tem aromas 
que rementem a amora, tabaco, toques de violetas e chocolate. Encorpado e 
concentrado, é macio e com longo final. (World Wine) - MB

Château Berliquet 2002 (Saint-Emilion/Bordeaux/França) – Um vinho 
muito interessante, numa safra pouco prestigiada. Intenso e elegante, mostra 
aromas de frutas escuras, notas balsâmicas, de fino couro e de tostado. Na 
boca, tem boa acidez, bom corpo, taninos muito finos e sabores deliciosos. 
Não é propriamente barato, mas vale cada centavo. (Casa do Porto) - AA

Clos Lapeyere Jurançon Sec 2006 (Sud-Ouest/França) – Um delicioso 
branco, feito com Gros Manseng e Petit Manseng, tem nos aromas exóticos 
de tangerina e pitanga e em seu agradável frescor os seus pontos fortes. 
Uma boa opção para quem deseja sair da mesmice dos brancos à base da 
Chardonnay. (Premium) - GL

D’Arenberg D’Arrys Original Grenache-Shiraz 2005 (McLaren 
Valley/Austrália) – Um clássico australiano, produzido com partes iguais de 
Grenache e Shiraz, mostra aromas de frutas escuras (ameixas), chocolate e 
alcaçuz. Agradável e fácil de beber, tem boa concentração de sabores e muito 
boa persistência. (Zahil) - AL

Domaine Sorin Vin de Pays Du Var Les Terres Rouges Rosé 2007 
(Provence/França) – Vinho ideal para os dias de calor infernal, é intensa-
mente fresco, pleno de aromas de flores e frutas maduras (pêssegos e 
cerejas). (Decanter) - AL

Jean Bousquet Malbec Reserva 2006 (Tupungato/Argentina) – Um vinho 
orgânico, de corte, em que a uva emblemática argentina entra com 85%, e 
as demais Cabernet Sauvignon, Merlot e Shiraz entram com partes iguais. 

Agrada pela sua belíssima cor violeta, aromas e sabores de frutas vermelhas 
maduras. Taninos macios e final persistente. Tem o frescor dos bons tintos do 
Vale do Uco. (Vinoteca Brasil) - GL 

Lyngrove Platinum Pinotage 2005 (Stellenbosch/África do Sul) – Um 
ótimo representante dessa varietal emblemática da África do Sul. Tem aro-
mas de frutas escuras em compota, toques de alcatrão, resina e especiarias, 
boa estrutura e equilíbrio. (Wine Company) - FS

Nederburg Winemaster’s Reserve Sauvignon Blanc 2007 (Stellenbosch/ 
África do Sul) – Um verdadeiro achado, de imbatível relação preço/qualidade, 
este exuberante branco sul-africano é produzido pela vinícola oficial da Copa 
do Mundo 2010. Muito fragrante, tem perfil aromático baseado em frutas 
cítricas e toques herbáceos, muito frescor, sabores concentrados e longa per-
sistência. Ótimo para os dias mais quentes. (Casa Flora) - AA

Pago de Cirsus Tinto Oak Aged 2005 (Navarra/Espanha) – Este é o 
vinho de entrada da vinícola e mostra uma das melhores relações quali-
dade-preço do mercado. Feito com Tempranillo, Cabernet e Merlot. In-
tenso e saboroso. Tem toques do Novo Mundo, porém sem perder suas 
raízes. É a prova de que quando se trata de vinhos da Espanha é difícil 
comprar gato por lebre. (Decanter) - GL

Santa Rita Sauvignon Blanc Medalla Real 2007 (Casablanca/Chile) 
– Tudo que se pode esperar de um Sauvignon Blanc “Novo Mundo”: fru-
tas tropicais maduras (maracujá, goiaba branca, cítricos), notas de ervas, 
ótima intensidade aromática. Na boca, brilha pela acidez e pelo longo 
final. (Grand Cru) - FB 

Tomàs Cusinè Geol 2005 (Costers del Segre/Espanha) – Um vinho sur-
preendente, de uma região ainda pouco conhecida da Espanha, elaborado 
com as uvas Merlot (65%), Cabernet Sauvignon (27%) e Carignan (8%). Com 
estágio de 10 meses em barricas novas de carvalho francês, tem destacados 
aromas de frutas escuras maduras, caramelo, especiarias e tostado. Macio, 
concentrado, equilibrado e muito saboroso, tem longa persistência e com-
plexo retro-olfato. (Vinci) - AA


