notícias do vinho

Viu Manent mostra novidades em São Paulo Com a prestigiosa presença do enólogo

Inovini estréia com Nino Franco O desenho
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do logotipo e a assinatura “fine wines by Aurora” não deixam
margem a dúvidas: Inovini é a nova identidade da área de
vinhos da Aurora, tradicional importadora de bebidas e produtos
comestíveis finos. Dona de abrangente portfólio de marcas
famosas como sopas Campbell´s, chocolates Lindt e tequila Cuervo, a Aurora quer dar maior foco à sua área
de vinhos, na qual já trabalha há mais de 35 anos. E desfazer, de uma vez por todas, a confusão entre seu nome
e o da vinícola gaúcha homônima. A Inovini nasce com invejável catálogo, que inclui, entre outros conhecidos
produtores, Los Vascos (Chile), Louis Latour (Borgonha), Ferreira (Porto), Laurent Perrier (Champagne) e Mondavi
(Califórnia). E que será reforçado, a partir de agora, com novos nomes de igual peso. O primeiro deles é Nino Franco,
considerado um dos melhores produtores de Prosecco da Itália. Em seguida, estão previstas as chegadas dos vinhos
José de Sousa, do Alentejo, da festejada linha dos Moscatel de Setúbal da José Maria da Fonseca e dos sicilianos
da Cusumano. “Nosso objetivo é entrar com força total na importação de poucos, bons e inovadores rótulos”,
declarou Alberto Jacobsberg, presidente da Aurora, sobre a criação da Inovini. Os amantes do vinho só podem
comemorar. Aurora - www.aurora.com.br

África do Sul quer mostrar que não é só futebol Liderada por Thandi
Tobias-Pokolo, Vice-Ministra do Comércio e Indústria da África do Sul, esteve no Brasil
em julho missão integrada por 37 empresas de diversos setores econômicos. Entre elas,
algumas vinícolas, a maioria sem representante no Brasil, que confirmaram o excelente nível
de qualidade (e a variedade) dos vinhos produzidos no país. A Rickety Bridge, por exemplo,
mostrou, entre outros, o ótimo Pauline´s Reserve Sauvignon Blanc 2008; e a Stellenrust Wine Estate
um excelente Chardonnay fermentado em barrica, longo e encorpado, que pede comida para acompanhá-lo. Já dos
Elgin Vintners, cooperativa integrada por seis produtores, cujos vinhos acabam de chegar ao mercado brasileiro, vale a
pena provar o Shiraz 2006, elegante e muito atraente, na qualidade e no preço (em torno de 50 reais). Os vinhos e
a beleza de suas principais regiões vinícolas são um atrativo a mais para os muitos turistas que visitarão a África do
Sul por ocasião da Copa do Mundo de Futebol, em 2010. Rickety Bridge - www.ricketybridgewinery.com /
Stellenrust Wine Estate - www.stellenrust.co.za / Elgin Vintners - www.elginvintners.co.za

Juan Pablo Lecaros, a importadora Hannover, representada por seu proprietário Niels Bosner, apresentou
os lançamentos da Viu Manent, vinícola chilena que goza de excelente reputação entre os brasileiros.
Além das novidades, Lecaros conduziu inédita vertical do Malbec Single Vineyard, e apresentou
o ícone Viu 1, da safra 2006. Muitos ainda estranham o fato de o Chile ter ótimos exemplares
de Malbec, mas Lecaros explicou que nos “quarteles” 4, 5 e 6, situados ao lado da vinícola, no coração
do vale de Colchagua, há vinhedos muito antigos dessa varietal, com parreiras de mais de 80 anos, que
produzem uvas de excepcional qualidade. Os vinhos comprovam amplamente essa afirmação. Os Viu
Manent Malbec Single Vineyard (VMMSV) degustados (das safras 2005, 2006 e 2007)
mostram consistentes perfis aromáticos, com frutas escuras, floral e chocolate, e boca com acidez refrescante,
taninos finos, boa concentração e longa persistência. Contrariando a teoria dos anos ímpares, o VMMSV
2006 mostrou-se encantador, pronto para beber e muito agradável. Já o VMMSV 2007 é potente,
muito jovem e com futuro promissor. Por fim, o Viu 1 2006 continua sua saga de grande vinho. Intenso
e concentrado, revela impressionante concentração de frutas, taninos de fina textura, longa persistência
e potente retro-olfato. Ainda está em fase embrionária e vai ganhar muito com alguns anos de guarda.
Para os apreciadores de vinhos doces, a Viu Manent mostrou ainda o ótimo VM Noble Sémillon
2008, um triunfo do Chile nesse estilo de vinho. Aqui, o destaque é para os delicados aromas
de frutas caramelizadas, com toques cítricos e notas de verniz, num vinho untuoso, em que a doçura
está perfeitamente equilibrada pela acidez. Hannover - www.hannovervinhos.com.br
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Valduga lança Cabernet Sauvignon em homenagem a Villa-Lobos No ano em que se
comemora o cinquentenário de falecimento do maior compositor brasileiro, Heitor Villa-Lobos (1887-1959), nada
mais justo do que um vinho produzido em sua homenagem por uma vinícola brasileira: o Cabernet Sauvignon
Reserva Gran Reserva Villa-Lobos 2005, da Casa Valduga. Além de homenagear o compositor e maestro, o
lançamento da Valduga também é um incentivo à música brasileira, pois parte da receita obtida com a venda do vinho
será destinada à Academia Brasileira de Música, fundada por Villa-Lobos, que apoia o trabalho de músicos brasileiros,
como o do próprio grupo de chorinho que abrilhantou o evento de lançamento. O Villa-Lobos 2005, que exibe aromas
de frutas vermelhas, especiarias, baunilha, caramelo, chocolate e café, passa 12 meses em barricas de carvalho
francês de primeiro uso. A boa acidez e os taninos maduros não deixam que seus 14% de álcool pareçam excessivos. Em
resumo, um vinho à altura do enérgico maestro, famoso por organizar e reger coros de milhares de pessoas no
Rio de Janeiro, na época a capital da república. Foram produzidas 10 mil garrafas, que vêm envoltas em
apel de seda decorado com trechos de partituras das Bacchianas Brasileiras, a obra mais famosa e conhecida do
homenageado. Casa Valduga –
www.valduga.com.br

Symington dá aula de Porto Um dos líderes
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do Symington Family Estates, cujo portfólio abriga marcas
como o Porto Graham’s e o tinto Chryseia, Dominic Symington
veio ao Brasil apresentar a primeira safra dos novos vinhos
Douro DOC produzidos na lendária Quinta do Vesúvio,
também pertencente ao grupo: o Quinta do Vesúvio
e seu segundo vinho, o Pombal do Vesúvio, ambos 2007.
O primeiro é produzido com lotes considerados excepcionais
de Touriga Nacional e Touriga Franca e pequena parcela
de Tinta Amarela; no segundo, a Touriga Franca contribui
com 70% do corte. Em sua safra inaugural, o Quinta do
Vesúvio, que almeja ser um dos melhores tintos de Portugal,
mostrou-se uma boa promessa. Embora precise de mais tempo
em garrafa e seja cedo para uma avaliação definitiva, exibe
aromas frutados (ameixas/cerejas) e florais (violetas, típicos
da Touriga) intensos; em boca, tem ótima acidez, com taninos
e madeira ainda bem presentes. O Pombal, ao menos por
enquanto, é um distante segundo. A grande atração do jantar
de apresentação dos novos vinhos foi a degustação didática dos componentes que entram no corte de dois
dos afamados Porto dos Symington: Graham’s Vintage e Quinta do Vesúvio Vintage, ambos
2007. Do primeiro, foram provadas parcelas provenientes das Quintas dos Malvedos, das Lages e da própria
Quinta do Vesúvio (no caso, o lote destinado ao Graham’s), que, juntos, iriam compor o ainda austero e complexo
Graham’s Vintage 2007. Seguir o processo de criação do vinho final a partir de seus componentes foi uma
aula cheia de ensinamentos. Ficou claro, por exemplo, o papel que a Touriga Nacional e a Touriga Franca
desempenham nos lotes de cada uma dessas uvas da Quinta dos Malvedos. A exuberância dos toques florais
e a fruta massiva da T. Nacional é complementada pelos aromas herbáceos e balsâmicos da T. Franca.
Na boca, a maciez e untuosidade elegantes da primeira contrastam com a riqueza e os taninos mais intensos
e abundantes da segunda. Nos lotes provenientes da Quinta das Lages, ficou evidente o efeito “educativo”
e corretor da parcela oriunda de “Vinhas Velhas”, com sua maravilhosa complexidade e maciez, e de Touriga
Franca, obtida com vinhas que produzem menos de 1 kg de uvas por parreira, o que dá origem a um vinho
pouco aromático, mas com boca riquíssima. Já o Quinta do Vesúvio Vintage 2007 confirmou, com seu lote
de TN (55 %) e TF (45%), que em cada terroir a expressão da uva é diferente. Aqui, a Touriga Nacional
é mais alcoólica e balsâmica, menos floral e menos elegante, com taninos mais intensos; já a T. Franca
confirma porque garante a estrutura de boca do vinho do Porto, com muita riqueza de álcool, açúcar e taninos.
Para que cada convidado terminasse a noite com uma perfeita visão de até onde podem chegar vinhos ainda
tão jovens, Symington trouxe para a degustação dois ótimos exemplares de Portos já evoluídos e de estilos bem
diferentes: Quinta do Vesúvio Vintage 1994 e Graham’s Vintage 1970, este último em garrafa
magnum. O primeiro, fino, complexo e delicado; o segundo, um festival de aromas em que se sucediam deliciosas
notas empireumáticas (chocolate, “maple syrup”, defumados), de ervas secas, de fumo, de mentol e de “caruma”
de pinheiro, com a boca (leve toque de doçura a mais), que é marca registrada da Graham’s. Tudo isso coroado
por persistência final muito longa. Uma verdadeira chave de ouro. Mistral – www.mistral.com.br

1998 e 2005 são destaques em vertical de Almaviva Abrilhantada pela presença
de Michel Friou, enólogo da Viña Almaviva, e de Frederick de Geloes, diretor-geral da Baron Philippe
de Rothschild, Chile, a vertical de Almaviva, realizada recentemente pela Casa do Porto, cobriu
cinco safras (1998, 2001, 2002, 2004 e 2005) desse ícone chileno. E, na prática, confirmou
o que degustação semelhante, na ABS-SP, em 2008, já tinha indicado. Mostrou, por exemplo,
que o 1998, o mais pronto para beber, com aromas já evoluídos, é o que mais revela a intenção
original dos produtores de fazer no Chile um vinho de estilo bordalês. A comparação entre o 2001
e o 2004 demonstra claramente a opção por um estilo menos extraído e mais elegante. Já o 2002
é a prova de que, mesmo em anos ruins – como, em geral, são os anos pares no Chile – é possível
produzir vinhos equilibrados. A estrela da degustação foi o 2005. Expressão de uma ótima safra,
ele é macio e untuoso, com muita fruta e grande complexidade aromática. A muito boa acidez
e os taninos finíssimos tornam difícil resistir à tentação de bebê-lo imediatamente, ainda que
certamente vá evoluir em garrafa. Como curiosidade, para os colecionadores, Friou e de Geloes
contaram que a grafia de Almaviva que aparece no rótulo do vinho é a original do escritor
Beaumarchais (1732-1799), autor das “Bodas de Fígaro” e criador do personagem que dá
nome ao vinho, o Conde de Almaviva. Casa do Porto - www.casadoporto.com

pasta.
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a recente passagem pelo Brasil da
conhecida enóloga portuguesa Filipa
Pato: o lançamento do FLP 2008,
um vinho doce “molecular”,
e a presença, a acompanhá-la,
do marido William (na foto com
Filipa) e do filho Francisco, nascido em janeiro último. O FLP 2008
(primeira edição comercial do vinho) recebeu esse nome por ser feito a quatro mãos
por Filipa e seu pai, o grande produtor portugues Luís Pato, com rótulo desenhado
por sua irmã mais moça. O vinho é um Bairrada DOC e, conforme ela explicou
em conversa exclusiva com Arthur Azevedo e Mario Telles Jr., da Wine Style,
o objetivo, ao usar a DOC Bairrada, foi mostrar que a modernidade chegou a essa
tradicional região produtora. O FLP é produzido com uvas Cercialinho,
um cruzamento de Cercial e Alvarinho, 50%, a própria Cercial e Bical,
colhidas no momento certo de maturação e posteriormente congeladas e prensadas.
Segue-se a fermentação em “cascos” de 650 litros, de carvalho Allier, parte novos
e parte de segundo uso. Indagada sobre o fato de não se perceber a madeira
no vinho, Filipa comentou que usa a madeira como forma de micro-oxigenação.
“Vendo vinho e não madeira”, acrescentou. Na degustação, o FLP 2008
apresentou cor amarelo-palha claro com reflexos esverdeados e seus aromas
impressionaram pela sutileza, rementendo inicialmente a peras e delicadas notas
minerais, abrindo-se depois em flores brancas. Na boca, mostrou acidez bem
marcada (entre 7 e 8 gramas), perfeitamente equilibrada pelo teor de açúcar
(100 gramas), com boa concentração e delicioso retro-olfato. Filipa explicou que
o epíteto “vinho molecular” aplicado ao FLP foi uma brincadeira dela e do pai,
por acharem que ele seria um bom companheiro para a tão em moda “cozinha
molecular”. Mas ela brinca que as iniciais também podem significar “Frente
de Libertação de Portugal”, porque o FLP é um vinho que não se enquandra
na legislação regional. O próximo projeto conjunto de Filipa e seu pai será
um vinho em homenagem a Francisco, primeiro neto do produtor e avô
assumidamente coruja. A ideia é fazer um vinho para durar pelo menos “vinte
anos”, cujo modelo, segundo ela, será o Vinhas Velhas 1988 produzido pelo
pai. O vinho provavelmente se chamará Francisco e, por ora, só se sabe que será
um baga 100%, especialidade de Luís. Além do FLP, há dois novos vinhos
brancos no portfólio de Filipa: o Nossa – corte de Bical, da Bairrada
e Encruzado, do Dão; e o Bossa, 100% Maria Gomes, que, no entender
de Filipa, seria um vinho de festa (Ambos estarão disponíveis no Brasil
no início de 2010). Casa Flora - www.casaflora.com.br /
Porto a Porto (www.portoaporto.com.br

Esporão e Crasto lado a lado Uma verdadeira maratona
dos sentidos teve lugar em agosto, no Consulado de Portugal em São Paulo,
por ocasião da apresentação de duas verticais, enfocando, respectivamente,
o tinto Garrafeira, da Herdade do Esporão, do Alentejo, e Reserva
“Vinhas Velhas” da Quinta do Crasto, do Douro. Como não é comum
apresentar-se verticais desse tipo de duas vinícolas diferentes, cabe explicar que
Esporão e Crasto pertencem a dois irmãos da família Roquette, e a Qualimpor,
importadora que as representa com exclusividade no Brasil, a um terceiro.
A primeira vertical, do Garrafeira da Herdade do Esporão, foi orientada
pelo enólogo David Baverstock. Até 1992, esse vinho era uma seleção
do Esporão Reserva tinto, passando depois a contar com castas exclusivas,
mais propensas ao envelhecimento, num processo concluído em 1999 com
instalações e lagares específicos para a produção do mesmo. Foram degustadas
todas as safras desde 1999 (o 2002 não foi produzido),
destacando-se, entre as safras mais antigas, os ótimos 2000
e 2001, emblemáticos do estilo macio e untuoso do Alentejo,
sempre com um pouco de álcool a mais e leve acidez a menos.
Dentre as mais modernas, sobressaiu-se o excelente 2005,
que ao estilo tradicional acrescenta elegância e equilíbrio
incomuns. A segunda vertical foi comandada por Miguel
Roquette, da Quinta do Crasto, que apresentou todas
as safras entre 2001 e 2007. Um fato curioso revelado
por ele é que, nos anos em a vinícola não produz
o Vinha da Ponte ou o Maria Teresa,
seus topos de gama, as uvas vão para o Reserva
Vinhas Velhas. Como os consumidores
portugueses sabem disso, o vinho se esgota
rapidamente. Chamou a atenção nesta vertical
a diferença, muito mais marcante que nos
alentejanos, entre safras boas e fracas, que
se reflete em diferenças na qualidade dos taninos
e no corpo e álcool dos vinhos. Impressionaram
os deliciosos e elegantes aromas do 2001 (trufas
negras, “sous bois’ e frutas passas), a estrutura
e capacidade de guarda do 2004 e a fruta
e prontidão para ser bebido do 2006, certamente
o mais fácil de beber de todos os vinhos da vertical.
Para completar, em vários estandes dispostos
no gramado do consulado era possível degustar
outros vinhos dos dois produtores e os excelentes
azeites de oliva da Herdade do Esporão.
Qualimpor - www.qualimpor.com.br

BEBA COM MODERAÇÃO

FLP, uma parceria entre pai
e filha Duas novidades marcaram

A Lenda do
vinho

www.casillerodeldiablo.com

vino.

Vinhos e enoturismo na
Quinta da Alorna Uma das mais
belas propriedades do Dão, a Quinta
a Alorna data de 1723 e pertence à mesma
família há cinco gerações. Situada às margens
do Tejo, ocupa área total de três mil hectares,
sendo 220 dedicados ao cultivo da vinha.
Para mostrar os vinhos da Quinta
e explicar a mudança da denominação
Ribatejo para Vinhos do Tejo (ver suplemento
que acompanha esta edição), veio ao Brasil o engenheiro Nuno Cancela
de Abreu, diretor de enologia e administrador da Alorna desde 2001. Abreu
promoveu o replantio dos vinhedos e a construção de nova adega de vinificação
(a antiga, assim como a escola de equitação que funciona na propriedade,
integram o projeto de enoturismo). Leve, gostoso e com agradável ponta
de açúcar em boca, o Quinta da Alorna Branco 2008, corte
de Arinto e Fernão Pires, oferece ótima relação qualidade/preço, que
se repete no Quinta da Alorna Tinto 2007. Corte de Castelão,
Tinta Roriz, Syrah e Alicante Bouschet, é gostoso e fácil de beber
(muito frutado, boa acidez, taninos macios). Adega Alentejana
– www.adegaalentejana.com.br
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Editor de Wine Style na
Commanderie du Bontemps
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Arthur Azevedo, editor de Wine Style
e diretor da Associação Brasileira de
Sommeliers de São Paulo (ABS-SP), é
é
um dos novos membros da Commanderie
du
Bontemps de Médoc et des Graves,
Sauternes e Barsac. A Commanderie,
cujas origens remontam à Idade Média,
permaneceu inativa por vários séculos
e só foi reativada em 1949, com a
missão de promover os vinhos das mais reputadas apelações de Bordeaux em todo
o mundo. A Commanderie congrega 350 pessoas, entre elas representantes dos
mais importantes châteaux e vinícolas e personalidades ligadas ao comércio do
vinho de Bordeaux. A inclusão de Azevedo em seus quadros (são apenas quatro
brasileiros) como Commandeur d´Honneur teve lugar em junho último, em
Bordeaux, por ocasião da Vinexpo, principal feira de vinhos do mundo. E sua
“madrinha” foi ninguém menos do que a Baronesa Philippine de Rothschild,
proprietária do mítico château Mouton Rothschild, que aparece com ele na foto.
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75 anos, a vinícola De Martino, em conjunto
com a Decanter, sua importadora no Brasil,
trouxe a São Paulo o conceituado enólogo
Marcelo Retamal, para uma inédita vertical do
vinho ícone da empresa, o Familia, que nasceu
como Reserva de Familia, passando depois
a chamar-se Gran Familia, até assumir
a atual identidade. Esse vinho nasceu numa
área privilegiada do vale do Maipo,
na chamada “terraça aluvial”, solo com grande porcentagem de rocha vulcânica proveniente do degelo da cordilheira
dos Andes. Retamal diz que seu trabalho é justamente entender o solo, saber como se formou e como se comporta.
No caso, o solo rochoso, sempre associado ao terroir dos grandes vinhos, tem duas importantes influências na vinha
e, consequentemente, no vinho. Primeiro, as rochas ocupam determinado volume, o que regula os nutrientes para
a planta; segundo, funcionam como regulador hídrico. Essas características contribuem para inibir o crescimento
desordenado e muito vigoroso das parreiras, o que se traduz em frutos de muito melhor qualidade. Na vertical, foram
mostradas as safras 1995 e 1997 do Reserva de Familia; 1999, 2001 e 2002 do Gran Familia e,
finalmente, 2005 do Familia. As três primeiras (1995, 1997 e 1999) são constituídas por 100% de Cabernet
Sauvignon e deram origem a vinhos de perfil muito semelhante do ponto de vista aromático, com o inequívoco toque
de mentol e frutas (goiaba e ameixa), que caracterizam os Cabernets do Maipo. É na boca que aparecem
as diferenças. O grande destaque foi o Reserva de Familia 1997, que, aos 12 anos de vida, mostrou-se com
invejável juventude, ainda com muita fruta e delicado equilíbrio. O 1995 vale pelo nariz e o 1999 ficou num patamar
inferior ao de seus dois irmãos. A grande estrela de toda a degustação foi o estupendo De Martino Gran Familia
2001, o primeiro assinado por Marcelo, que mudou um pouco a fórmula original. A Cabernet Sauvignon contribui
com 91% do corte, sendo os restantes 9% divididos igualmente entre Carmenère e Malbec, também dos vinhedos
que a vinícola possui no Maipo. Excelente no nariz, tem aromas instigantes de frutas maduras, com notas balsâmicas,
de especiarias e fino tostado. Encorpado, concentrado e equilibrado, esbanja taninos finíssimos, com longa persistência
e final fresco e elegante. Já o Gran Familia 2002 foi uma boa surpresa em razão do ano, considerado difícil.
Um vinho pleno de frutas, com delicados aromas de chocolate e notas balsâmicas. Delicioso na boca, mostra muita
concentração (fato raro em anos piores), excepcional persistência e muito caráter. Só para registro, foi considerado,
com justiça, o melhor vinho tinto do Chile nesta safra. Por fim, Retamal mostrou o mais novo produto da vinícola,
o Familia 2005, que tem como ponto alto o delicioso aroma de violetas, mesclado a frutas, chocolate e tostado. É um
vinho ainda jovem, mais elegante que potente, e com longo caminho pela frente. Decanter - www.decanter.com.br

...e De Martino lança vinho exclusivo Adolar Hermann, proprietário da Decanter, contou a
Wine Style algumas novidades da De Martino, que em breve estarão disponíveis no Brasil. Primeiro, um vinho
exclusivo para comemorar os 75 anos da empresa, que só será produzido este ano, a partir de uvas de um vinhedo
muito especial, alugado por apenas 1 ano especialmente com este objetivo. Depois, um Chardonnay de Limari,
em estilo Borgonha, que, segundo Hermann, vai surpreender muitos francófilos; por fim, um vinho chileno
de altitude, com uvas do mais alto vinhedo do Chile, no vale de Elqui, em plena Cordilheira dos Andes.
Decanter - www.decanter.com.br

não vendemos produtos,
Vendemos referências.

Thunevin, uma das vinícolas mais desejadas do mundo agora na Casa do Porto.

Jean-Luc Thunevin é atualmente uma “estrela” na esfera do
vinho. Em menos de uma década seu vinho de garagem
“Château Valandraud” se tornou mundialmente famoso.
Transformou-se em inspiração e referência para muitos outros
vinhos de garagem em torno de Bordeaux e do mundo. Com os
anos de trabalho apaixonado, Jean-Luc Thunevin desenvolveu
técnicas e um "knowhow" que utiliza agora em outras
propriedades muitíssimo bem sucedidas.
Vinho sem cultura é alcoolismo, deguste com moderação.

Retamal conduz vertical inédita
em São Paulo... Para celebrar seus

A Importadora Zahil e a Bodegas Salentein trouxeram
o enólogo Laureano Gómez ao Brasil para celebrar os dez anos
da vinícola argentina. A Salentein é proprietária de 2.000 hectares
na parte superior do vale de Uco, dos quais 700 plantados
com vinhedos em altitudes que variam de 1.050 a 1.700 metros
acima do nível do mar. São dos mais altos vinhedos do mundo.
Gómez, responsável pelas linhas topo de gama (Primus
e Salentein), ressalta o acerto da decisão do grupo de vinificar em outras vinícolas as linhas mais populares,
El Portillo e Callia. A Salentein é conhecida por seu Pinot Noir e Gómez fez questão de mostrar duas safras
do Primus Pinot Noir (2006 e 2004). Ambos têm 15,5% de álcool, o que não lhes tira o equilíbrio, embora
num estilo bem diferente dos clássicos borgonhas feitos com essa uva. Também foram mostrados os Primus Malbec
das safras 2004 e 2003, sempre uma aposta segura em se tratando de vinhos argentinos. O Merlot 2003
surpreendeu pelo bom corpo para um vinho dessa cepa. Com aromas evoluídos (frutas maduras, quase em geléia, notas
de fumo e chocolate), apresentou boa acidez, mas já perdeu um pouco da fruta e frescor. Gómez apresentou também
o Numina Gran Corte 2004, bom corte de Malbec (70%) e Merlot (30%), que, segundo ele, foi concebido
para ser um vinho intermediário entre as duas linhas de monovaritais (Primus, a top, e Salentein).
Zahil - www.zahil.com.br
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Salentein comemora dez anos de vida

MAIS QUE UMA IMPORTADORA DE VINHOS.
UMA SELEÇÃO DE GRANDES CLÁSSICOS.

Paul Hobbs volta ao Brasil com
novidades da Pascual Toso O conhecido enólogo
Paul Hobbs, que, além de produzir seus próprios projetos na
Califórnia, é consultor da vinícola Pascual Toso, na Argentina,
onde também é sócio da Viña Cobos, esteve mais uma vez no
Brasil para mostrar novos vinhos da primeira, que, de forma geral,
surpreenderam pela elegância. Ao invés de serem potentes e
concentrados, de cor púrpura intransponível, Hobbs procura ser
mais contido na extração, o que faz com que o produto final seja
mais fino e gastronômico. Ele apresentou o Pascual Toso
Reserva 2007 Malbec (R$ 57) explicando que os solos
em Barrancas, no Vale do Maipu, são muito pedregosos, fazendo
com que as vinhas recebam, além do calor do Sol, o calor acumulado pelas pedras. Para suavizar este efeito,
Hobbs sugeriu plantar grama em toda a extensão do vinhedo, formando uma sombra sobre as pedras. A julgar pelo
Malbec 2007, funcionou. A seguir, foi degustado o atraente Pascual Toso Syrah Alta Reserva 2006,
um vinho muito equilibrado, de cor tendendo para o violeta, com aromas intensos e complexos de frutas, especiarias,
café e um toque de baunilha. O projeto Alta Reserva veio para ocupar o espaço entre a linha Reserva e o
Magdalena, vinho ícone da vinícola. Em seguida, veio outra novidade, o Finca Perdigal 2005, corte de
70% Malbec e 30% Cabernet Sauvignon, muito equilibrado e elegante. Ao final, o aguardado
Magdalena 2005, de Malbec (90%) e Cabernet Sauvignon (10%). Um vinho ultrapremium,
já bem conhecido dos consumidores brasileiros, elaborado com as melhores uvas disponíveis, colhidas à mão,
que fermenta por 10 dias e fica outros 15 em maceração pós-fermentativa, antes de estagiar 18 meses em
carvalho francês de primeiro uso. Interfood www.interfood.com.br

Rosso di Montalcino
2005 - DOC
Gambero Rosso: 2 Bicchieri

(11) 2602-7266
www.interfood.com.br

Brunello di Montalcino
Ugolaia 2003 - DOCG
Robert Parker: 93 pontos
Wine Spectator: 90 pontos

Brunello di Montalcino 2003 - DOCG
Robert Parker: 90 pontos
Guia DueMilaVini: 5 grappoli

APRECIE COM MODERAÇÃO

Pesquera vai contra a corrente Dom Alejandro Fernandez, da Pesquera, é o homem que, juntamente com
o Vega Sicília, mudou a historia de Ribera del Duero, colocando-a definitivamente no mapa do vinho mundial. Elogiar
a concentração ou a complexidade aromática de seus vinhos seria chover no molhado, já que são qualidades sobejamente
conhecidas. Mas, a degustação realizada por ocasião da visita ao Brasil de sua filha, Olga, mostrou que a construção
de um ícone como o Pesquera exige, além de competência, coragem de ser fiel a certos princípios. No caso do Pesquera,
a crença de D. Alejandro de que as uvas não devem ser colhidas de forma tardia, para evitar a maturação excessiva,
tão ao gosto de muitos produtores “modernos”, inclusive da região, e garantir sua elegância e finesse. Isso se reflete
na excepcional acidez que caracteriza desde o mais simples e frutado Pesquera Crianza 2005, até o finíssimo
e macio Pesquera Millenium Reserva 2002, passando pelos distinguidos Alenza Gran Reserva
2002, Dehesa La Granja Seleccion 2000 e El Vinculo Paraje La Golosa Gran Reserva2002.
E que certamente é uma das explicações para a grande longevidade que estes vinhos habitualmente apresentam.
Mistral – www.mistral.com.br

Canadá, novo mercado para o vinho brasileiro Quatro rótulos de duas vinícolas brasileiras
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foram selecionados para o catálogo da SAQ (Société des Alcools du Québec), organização que detém o monopólio da
importação e venda de bebidas alcoólicas na província (estado) de Quebec, no Canadá. Em sua rede de 441 lojas, a
SAQ oferece mais de 11.700 produtos, entre vinhos, cervejas e destilados, de aproximadamente 60 países. Serão
três vinhos do Miolo Wine Group (Reserva Cabernet Sauvignon, Fortaleza do Seival Tannat e
Reserva Chardonnay) e um da Pizzato (Fausto Cabernet Sauvignon). Independentemente dos valores
envolvidos, é mais um passo do vinho brasileiro no mercado internacional, no momento em que o Instituto Brasileiro do
Vinho (Ibravin) comemora o sucesso da recente participação do Brasil na Vinexpo, em Bordeaux, a mais importante
feira de vinhos do mundo. Québec ostenta o maior consumo per capita de vinho do país. São 18 litros/ano, quase dez vezes o
consumo brasileiro, garantia de que não faltarão consumidores interessados em provar os vinhos da Miolo e da Pizzato.

ABS-Campinas: sete anos e primeira turma de sommeliers Fundada em 19 de julho de 2002,
o braço campineiro da Associação Brasileira de Sommeliers comemorou sete anos de fundação com um jantar, obviamente
regado a muitos vinhos. O sucesso alcançado ao longo desses sete anos é referendado pelos números referentes às atividades
da entidade nos últimos 12 meses: 44 degustações, com 2.754 participantes; 7 cursos para enófilos, com 534 alunos;
5 viagens a regiões vinícolas; e 9 jantares enogastronômicos, com 583 participantes. O evento marcou também a diplomação
dos 47 alunos aprovados na primeira turma do Curso de Sommelier Profissional, que já é destaque no cenário brasileiro.
Diego Arrebola, um dos formandos de Campinas, sagrou-se vice-campeão no último Concurso de Sommelier Profissional
do Estado de São Paulo e classificou-se em 3º lugar no Concurso Nacional. Bom incentivo para os alunos
da segunda turma, já em andamento. ABS-Campinas- www.abs-campinas.com.br

Nota Por engano, o texto “O irresistível charme de Bordeaux” mencionou o Mouton-Rothshild
como um dos quatro Premiers Grands Crus segundo a classificação de 1855, quando o correto seria que ele não
foi um dos quatro inicialmente classificados como “Premier Grand Cru Classé”, só ascendendo a essa condição em
1973, após longa luta do Barão Philippe de Rothschild para que a “injustiça” inicial fosse corrigida.

