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por aRTHUR aZEVEDO (aa), EDUaRDO TambURO (ET), FRanciscO sOaREs (Fs), 
GERsOn LOpEs (GL) E GUiLHERmE VELLOsO (GV).

“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.

Auqui Sauvignon Blanc 2008 (Maipo/Chile) – Da conhecida vinícola 
El Principal. Impressiona pela boa relação qualidade-preço e origem, pois 
o vinhedo é de Pirque (Alto Maipo), portanto, fora do habitual terroir da 
Sauvignon Blanc chilena. Mais ao estilo de Loire, com muito boa minera-
lidade, acidez pungente e pouca fruta tropical. Colheita muito precoce, 
boa irrigação (para desenvolver folhagem) e não desfolhamento garante 
uvas adequadas na região. (Decanter) - GL 

Bava Barbera d´Asti Superiore “Stradivario” DOC 1999  (Piemon-
te/Itália) – Um dos cinco vinhos de uma série que o produtor Roberto Bava 
batizou com o nome de instrumentos musicais. É um vinho fino e elegante, 
não muito encorpado, com muita fruta em compota e chocolate e boa aci-
dez. Portanto, não desmerece o ilustre homenageado. (World Wine) - GV

Bleasdale Petrel Reserve 2006 (Langhorn Creek/South Australia) – 
Exuberante e delicioso, o Petrel excede nessa nova safra que acaba de 
chegar ao Brasil. Shiraz em pureza, é um vinho concentrado, pleno de 
frutas maduras, macio, com bom corpo e excepcional persistência. Um 
verdadeiro achado. (Casa Flora) - AA

Château Pesquié Côtes du Ventoux Quintessence 2005 (Côtes 
do Ventoux/França) – Uma boa surpresa da França, esse vinho moderno 
mostra aromas intensos de cassis, tabaco, mineral e especiarias, com 
sutis notas florais. Na boca tem muito boa expressão, com corpo pleno, 
taninos finos, longa persistência e agradável retro-olfato. A textura macia 
é outro ponto de destaque. (Nova Fazendinha, RJ) - ET

Família Schroeder “Deseado” Espumante Dulce Natural  
(Neuquen/Argentina) – O nome lembra um tango de Gardel e não poderia 
ser mais apropriado. Doce, mas não a ponto de ser enjoativo, com boa 
acidez e álcool correto. Quem gosta de espumantes tipo Asti, provavel-
mente também vai gostar deste curioso exemplar feito com a uva branca 
(Torrontés) símbolo da Argentina. (KMM) - GV 

Finca Coronado 2004 (Castilla y Leon/Espanha) – Novidade de Cas-
tilla Y Leon, esse moderno vinho espanhol mescla Cabernet Sauvignon, 

Syrah, Tempranillo, Merlot e Petit Verdot. O destaque é o complexo per-
fil aromático, que inclui frutas maduras, tabaco, cedro, café e tostado. 
Na boca é muito intenso e encorpado, com acidez e álcool equilibrados, 
taninos de boa qualidade e longa persistência. Tem bom potencial de 
guarda. (Península) - FS

Jegbór Matrai Zenit 2007 (Hungria) – Quem disse que só o Canadá, 
Alemanha e Áustria fazem bons vinhos do gelo? Jégbor (nome húngaro 
para Eiswein e Ice Wine) é uma interessante novidade da vinícola Bár-
dos & Fia. Bela cor dourada jovem, aromas cítricos e maduros. Bom 
corpo, em que a doçura (158g/l) equilibra-se perfeitamente com sua aci-
dez. Teor alcoólico de 9,5%. Uma dádiva da elegante Zenit (autóctone) e 
fantástica relação preço-prazer. (Empório Húngaro) - GL

Le Kottabe Riesling Domaine Josmeyer 2006 (Alsácia/França) 
– Um puro e autêntico Riesling alsaciano, com típicos aromas de frutas 
cítricas, notas florais e o inequívoco toque de derivado de petróleo. In-
tenso e elegante, esbanja sofisticação, frescor e sabores exuberantes, 
além de possuir cativante retro-olfato de mel e mineral. (Zahil) - FS

Petite Arvine Valais Maître de Chais 2007 (Fully AOC/Suíça) 
– Vinho interessante e inusitado, produzido com uma uva autóctone 
da Suíça, a Petit Arvine. Fresco e aromático, é equilibrado, muito ma-
cio e tem retro-olfato de especiarias doces. Uma especialidade. (Vitis 
Vinífera) - FS

Westend Estate Calabria Saint Macaire 2007 (Riverina/Nova 
Gales do Sul/Austrália) – Uma autêntica preciosidade, este tinto aus-
traliano raro e inusitado é produzido com a uva Saint Macaire, que está 
extinta em Bordeaux e só é cultivada hoje em dois hectares na região 
de Riverina, em Nova Gales do Sul. O resultado é um vinho muito in-
teressante e original, com aromas sutis e elegantes de frutas em com-
pota, entremeadas a intensas notas florais que remetem a violetas e 
rosas, num vinho delicado, de finos taninos, paladar refinado e longa 
persistência, que merece ser conhecido. (KMM) - AA

bosaN amaroNE DElla valpolicElla Doc 2001 (vAlpolicellA/itáliA) – um clássico itAliAno, muito

bem trAbAlhAdo, com expressão e cAráter. impressionA pelos AromAs de frutAs

escurAs em compotA (cerejAs e AmeixAs negrAs), com toques terrosos

e de fino couro, Além de notAs de

chocolAte e tostAdo elegAnte. nA bocA

exibe Acidez e álcool equilibrAdos,

boA concentrAção de sAbores, com

tAninos finos e mAduros. encorpAdo e com longA persistênciA,

mostrA retro-olfAto de cAcAu, com notAs lácteAs. um vinho espetAculAr,

já pronto pArA beber e que tem estruturA pArA muitos Anos de guArdA. (mAx brAnds) - AA


