notícias do vinho

Tarapacá quer aumentar presença
no Brasil... Uma das maiores vinícolas

Um ano de Marques de Riscal
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Especialmente para comemorar o primeiro ano de
importação dos vinhos Marques de Riscal pela
Interfood, veio ao Brasil Jose Luis Maguira, principal
acionista e diretor-geral da empresa, hoje conhecida
tanto por seus vinhos como pelo espetacular hotel
vizinho à vinícola, projetado pelo arquiteto Frank
Gehry, o mesmo que desenhou o prédio do museu
Guggenheim em Bilbao. Maguira foi recebido por
Gabriel Cury, presidente da Interfood, para um jantar,
criteriosamente harmonizado com os vinhos da Riscal.
O único vinho servido a não ostentar a denominação
de origem Rioja foi o tinto Riscal 1860 2005, que
passa apenas seis meses em carvalho e mostra fruta bem integrada à madeira, além de boa relação preço/qualidade
(R$ 58). É um projeto na região de Toro sob a denominação genérica Castilla y León. Outra aposta certa é o tinto
Marques de Riscal Reserva 2004, com ótimo suporte de acidez e madeira bem temperada, como só os
espanhóis sabem fazer. O ponto alto da noite foi o tinto Marques de Riscal Gran Reserva 2002, vinho
de grande estrutura, com taninos finos e elegantes toques tostados. Para fechar a noite, foi servido o Baron de
Chirel Reserva 2002. É um vinho de estilo mais moderno, com boa porcentagem de Cabernet Sauvignon,
uva que, atualmente, não é permitida para os vinhos da denominação Rioja. Mas, como explicou Maguira,
as parreiras das quais provêm as uvas usadas na produção do Baron de Chirel foram plantadas antes da
proibição. A degustação mostrou que Marques de Riscal continua sendo um porto seguro para os apreciadores
da Rioja, aliando com muita competência tradição e modernidade.
Interfood - www.interfood.com.br

Ville du Vin inaugura oitava unidade Principal rede de lojas multimarcas de vinhos de São Paulo,
a Ville du Vin fechou 2009 com chave de ouro, ao inaugurar mais uma unidade. Localizada no Shopping Center
Vila Olímpia, o mais novo de São Paulo, a nova loja é a oitava da rede, que conta com quatro endereços na cidade
de São Paulo, dois na Grande São Paulo, um em São José do Rio Preto, SP, e outro em Vitória, ES. A rede, que
hoje comercializa mais de 2.500 rótulos de 15 importadoras, comemorou também em dezembro o 6º aniversário
de sua primeira loja, em Alphaville, na Grande São Paulo. Ville du Vin - www.villeduvin.com.br

chilenas, a Tarapacá quer ampliar sua presença
no Brasil, que disputa com Reino Unido
e Dinamarca o primeiro lugar nas exportações
da empresa. Fundada em 1874, a Tarapacá
se uniu à San Pedro, em 2008, formando
o grupo Viña San Pedro Tarapacá, hoje
o segundo maior do Chile, atrás apenas da Concha y Toro. A importância do mercado brasileiro foi ressaltada
na recente visita ao Brasil de Carolina Rivera, “embaixadora” da marca, Marcelo Quinteros, diretor de exportação
para a América Latina, e Edward “Ed” Flaherty, enólogo-chefe da vinícola. Flaherty, norte-americano que vive
há 17 anos no Chile (antes da Tarapacá, em que está há três anos, trabalhou na Coño Sur, na Errázuriz
e na Via Wines), apresentou vinhos das diferentes linhas da empresa em várias cidades brasileiras. Entre eles,
um surpreendente espumante Brut, corte de Chardonnay (80%) e Pinot Noir (20%) de Casablanca,
infelizmente de produção ainda limitada (apenas 1.000 caixas). Também agradou bastante o Sauvignon
Blanc Gran Reserva 2009, produzido com uvas de Casablanca e de Leyda, que não passa por carvalho.
Segundo ele, Casablanca contribui com notas mais tropicais, enquanto Leyda aporta seu elegante toque mineral.
Entre os tintos, os da linha Gran Reserva (“etiqueta branca”) oferecem boa relação preço/qualidade (R$ 54)
com destaque para o Syrah 2007, primeira safra desse vinho redondo e gostoso. Um nível acima em qualidade,
o Cabernet Sauvignon Gran Reserva Etiqueta Negra 2007, que recebe pequeno aporte
de Carmenère e de Malbec, é excelente opção em sua faixa de preço (aproximadamente R$ 100).
Já o Zavala, atual top de linha, só é produzido nas melhores safras. O 2007, que só chegará ao Brasil
em março ou abril, é um corte pouco comum de Cabernet Franc (40%), Syrah (40%) e Cabernet
Sauvigon (20%). Épice - www.epice.com.br

... e vai lançar novo vinho “ultra premium”
Embora ainda não tenha sido apresentado no Brasil, deve
chegar em breve ao mercado o novo vinho “ultra premium”
da Tarapacá. O Tara Pakay, que já está engarrafado,
é um corte de Cabernet Sauvignon e Syrah da ótima
safra de 2007. Provado no Chile, junto com Flaherty
(à direita na foto), por Guilherme Velloso, da Wine Style,
o Tara Pakay é um vinho em estilo novo mundo
(concentrado, com muita fruta e madeira evidente nos aromas
de canela, café e chocolate), mas não excessivamente extraído.
A boa acidez e o final de boca frutado e quase doce completam
um conjunto que busca o equilíbrio entre potência e elegância.
Embora possa melhorar com mais dois ou três anos de garrafa,
já está muito prazeroso e certamente vai agradar em cheio os
consumidores. San Pedro Tarapacá - www.vsptwines.com

07

Haras de Pirque aguarda certificação como “orgânica” A primeira
safra comercial (2000) da vinícola chilena Haras de Pirque só chegou ao mercado em 2001.
Mesmo com poucos anos de vida, um de seus vinhos, o Haras Elegance 2006, foi
considerado o melhor tinto chileno pela edição 2008 do conhecido Guia Descorchados.
Quem lembrou esse fato, com justificado orgulho, em recente visita ao Brasil, foi o jovem
CEO da empresa, Eduardo B. Matte, cujo pai, também Eduardo, é o presidente e fundador
da vinícola. O “Descorchados” considerou o Elegance 2006 um típico vinho chileno.
Nessa safra, ele é 100% Cabernet Sauvignon e, de fato, as notas de goiaba e mentol
que aparecem em muitos Cabernet Sauvignon do vale do Maipo, onde fica a belíssima propriedade dos Matte,
estão bem presentes. Curiosamente, o Elegance não é o vinho top da Haras de Pirque, posição ocupada pelo Albis,
corte de Cabernet Sauvignon e Carmenère, numa proporção em torno de 80 x 20. O Albis é o resultado mais
visível do acordo da vinícola chilena com a italiana Antinori e conta com a participação de Renzo Cotarella,
enólogo-chefe da mesma, em sua elaboração. A Haras de Pirque também faz bons vinhos brancos, como o Haras
Elegance Chardonnay 2008. Provado na visita de Matte, ele faz jus ao nome, combinando delicados aromas
florais e frutados com um agradável toque de baunilha, fruto de sua fermentação em barricas novas de carvalho francês.
Os vinhedos de onde provêm as uvas do Albis e do Elegance são orgânicos, mas só com a certificação oficial,
possivelmente em 2011, como declara Eduardo, “poderemos colocar essa informação no rótulo”.
Wine Brands - www.winebrands.com.br

Riedel agora na Mistral Não faltam grandes nomes do mundo do vinho no impressionante
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portfólio de vinícolas representadas no Brasil pela importadora Mistral. Agora, ela acrescentou o
equivalente à cereja no topo do bolo, ao passar a distribuir no Brasil as taças Riedel, de longe o nome
mais ilustre no que concerne a taças desenhadas especificamente para o consumo de vinhos. Pelo acordo, a
Mistral será representante exclusiva da Riedel para o chamado canal Horeca (bares e restaurantes), o
mercado mais importante em volume e faturamento, e sua importadora preferencial para venda a
pessoas físicas. Embora lojas especializadas em presentes finos como Mickey e Spicy também vendam
taças Riedel, a Mistral é a única a dispor de todas as linhas produzidas pela famosa empresa austríaca. Com esse
acordo, é bem possível que, em 2010, o Brasil receba novamente a visita de Georg Riedel (na foto), presidente da
empresa, que adora demonstrar, a la David Copperfield, como o uso da taça correta (Riedel, evidentemente)
faz enorme diferença na hora de apreciar cada tipo de vinho. Mistral - www.mistral.com.br

SmartBuy Wines nasce com proposta inovadora Fundadores da importadora
Wine Lovers, especializada em vinhos norte-americanos de boa relação preço/qualidade, o casal
Giselda Badelucci e Odmar de Almeida Filho está partindo para nova empreitada e abrindo
a SmartBuy Wines. A proposta da nova empresa é trazer vinhos de várias procedências, sempre
bem pontuados pelas publicações especializadas, mas vendidos a preços bastante competitivos,
o que inspirou o bem-humorado lema da nova empresa: “vinhos legais a preços (quase) ilegais”.
Para tornar a proposta ainda mais atraente para o consumidor, a SmartBuy Wines já nasce
tendo como apêndice um “clube do vinho”. Os sócios do clube terão direito a um desconto de 15% na compra de qualquer
vinho importado pela empresa e receberão três garrafas de vinho a cada dois meses. Inicialmente, a SmartBuy Wines está
importando pouco mais de 100 rótulos, que deverão chegar ao mercado em fevereiro. Entre eles nomes cultuados, como
Silver Oak e Château Montelena, cujo Chardonnay 1973 foi o grande vencedor, entre os brancos,
da famosa degustação de Paris em 1976. SmartBuy Wines - www.smartbuywines.com.br

Vinhos californianos de Hobbs finalmente no Brasil
O enólogo americano Paul Hobbs é bastante conhecido no Brasil. Só que
pelos vinhos que elabora, principalmente, na Argentina, onde assessora
diversas vinícolas. A partir de agora, poderá ser avaliado também pelos
que levam seu próprio nome. Produzidos na Paul Hobbs Winery, que fundou
na Califórnia em 1991, eles chegaram ao Brasil pelas mãos da importadora
Mistral. A vinícola tem três linhas: Crossbarn Wines, a de entrada;
os vinhos das apelações Russian River e Napa Valley; e os de vinhedo exclusivo. O Paul Hobbs Chardonnay
Russian River 2007 (US$ 139) se destaca pela intensidade e complexidade de aromas e sabores, lembrando
os bons brancos da Borgonha. O Paul Hobbs Pinot Noir Lindsay Vineyard Russian River 2006
(US$ 279), pela notável elegância. Mas os dois top são da uva que tornou essa região famosa no mundo, a Cabernet
Sauvignon: Bechstoffer Dr. Crane Vineyard Napa Valley 2005 (US$ 490) e Beckstoffer
To Kalon Vineyard Oakville Napa Valley 2005 (US$ 823). Ambos mostram o que de melhor a CS
pode oferecer nesse terroir privilegiado para o seu cultivo. O primeiro é feito com uvas selecionadas em diversas passagens
pelo vinhedo e exibe aromas complexos, com destaque para frutas maduras e tabaco. Na boca muita fruta e perfeito
equilíbrio entre acidez, taninos e álcool. O To Kalon, “o melhor” em grego, provém de um vinhedo que fica próximo
à famosa One, onde Hobbs trabalhou no início da carreira. Ele também oferece aromas muito complexos (chocolate,
cassis e grafite são os mais evidentes) mas, na boca, tende mais para a elegância. Escolher um ou outro é questão
de gosto...e de bolso. Mistral - www.mistral.com.br

O vinho que nasceu da amizade de dois enólogos De uma conversa entre dois
amigos, ambos enólogos, durante um jantar familiar em Sintra, próximo a Lisboa, em 2006, nasceu o
projeto Duorum. Um deles, João Portugal Ramos, é um dos enólogos (e produtores) mais conhecidos do
Alentejo, onde, além de fazer seus próprios vinhos, é consultor de diversas vinícolas. O outro, José Maria
Soares Franco, trabalhou por 27 anos na Casa Ferreirinha, onde foi o responsável pelo mítico Barca
Velha e, com a compra da Ferreirinha pela Sogrape, por toda a linha de vinhos desta, um dos maiores
grupos vinícolas de Portugal. Duorum significa tanto “do vale do rio de ouro” como “de dois”, em latim,
como explicou Soares Franco em visita ao Brasil. Ele contou que conhece Ramos desde os tempos em
que foram colegas no Instituto Superior de Agronomia, no começo dos anos 70. Soares Franco desligouse da Sogrape em janeiro de 2007 e, no mês seguinte, a Duorum começou a tomar forma, inicialmente
com a compra da Quinta do Castelo Melhor, em Vila Nova de Foz Côa, na região do Douro Superior.
A previsão de investimento (10 milhões de Euros até 2016) inclui a construção de uma vinícola. A ideia, segundo
Soares Franco, é fazer vinhos com grande frescor aromático e ótima acidez natural, que não sejam muito concentrados
ou alcoólicos. Os dois que apresentou em sua visita mostram que a Duorum está no caminho certo. O Duorum
Colheita 2007, de boa relação custo/benefício (R$ 50), é um corte de 40% Touriga Franca, 40% Touriga
Nacional e 20% Tinta Roriz. Gastronômico, tem aromas intensos de frutas vermelhas e violetas (presença da TN),
corpo médio, bom equilíbrio e persistência. Passa apenas seis meses em barrica. “Procuramos evitar a sobrematuração,
comum no Douro”, explicou Soares Franco. O Duorum Reserva Vinhas Velhas 2007 tem Touriga
Nacional, Touriga Franca,Tinta Roriz, Sousão (predominante) e Tinto Cão. São produzidas apenas 10.000
garrafas e o vinho passa 18 meses em barrica, sendo 70% novas. Como ainda é jovem, os aromas de fruta madura
predominam, mas a boca, muito sedosa, faz com que já seja muito prazeroso. Como bom produtor “duriense”, Franco
mostrou também seu Duorum Porto Vintage 2007 e informou que a Duorum só produzirá Porto Vintage.
Casa Flora - www.casaflora.com.br/ Porto a Porto - wwwportoaporto.com.br
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Novidades em Champagne e Chianti Canard-Duchêne e Vin Rocca
di Castagnoli são as duas novas marcas incorporadas ao portfólio da importadora
Mercovino. A Canard-Duchêne chega em diferentes versões: a brut normal, também
disponível em rosé e a Grand-Cuvée Charles VII, não safrada, brut e rosé.
Os produtos são muito bem elaborados, como demonstram os aromas de brioche
e a boa acidez, típicos dos bons vinhos de Champagne. Do elenco da Vin Rocca
di Castagnoli merece destaque o Chianti Clássico Tenuta di Capraia
2005. Elaborado com 85% Sangiovese, 10% Cabernet Sauvignon e 5%
Colorino, combina aromas intensos e complexos de frutas com notas terrosas e
de baunilha. Também agradaram o Stielle 2000, blend de 70% Sangiovese
e 30% Cabernet Sauvignon, e o Buriano 2003, 100% Cabernet
Sauvigon. Mercovino - www.mercovino.com.br

funghi.

Ramirana amplia presença da Ventisquero
Ampliando o leque de produtos da Viña Ventisquero
que distribui no Brasil, a Cantu Importadora está trazendo uma nova
linha de vinhos de alta gama, antes só disponíveis nos EUA e em
alguns mercados europeus. Trata-se da Ramirana, marca premium da
Ventisquero, composta por vinhos muito modernos e interessantes.
Na linha Ramirana Gran Reserva podem ser encontradas mesclas
diversas e vinhos varietais, que em sua essência refletem o terroir do
Maipo. Já na linha Ramirana Reserva os vinhos são focados na
pureza da fruta e na maturidade dos taninos, no caso dos tintos.
A grande atração é o ótimo Ramirana Premium, corte de
Syrah (66%), Cabernet Sauvignon (22%) e Carmenère
(12%), amadurecido em barricas de carvalho francês
por 16 meses. Cantu - www.cantu.com.br

Destaques do Wines from Brazil Miolo, Casa Valduga, Garibaldi

Rua Cônego Eugênio Leite 523
Jardim Paulista
Reservas 11 3088 4920 | 3064 4094
www.percussi.com.br

e Lídio Carraro foram as vinícolas que mais se destacaram no projeto Wines from
Brazil, cujo objetivo é promover as exportações de vinhos brasileiros. Iniciativa
conjunta do Ibravin (Instituto Brasileiro do Vinho) e da Apex-Brasil (Agência
Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos), o projeto envolve ações
específicas e participação em feiras e eventos no exterior, a exemplo do recente
Winefuture.Rioja09. A Miolo foi a empresa que alcançou maior volume exportado
entre as 40 participantes do projeto e também a que exportou para o maior número
de países. Já o maior crescimento nas vendas ao exterior (349%) foi registrado
pela Cooperativa Vinícola Garibaldi. Pelo segundo ano consecutivo, a Lídio
Carraro foi a vinícola que conseguiu o maior preço médio por litro (US$ 13,91),
vendendo seus produtos para 10 países. E a Valduga foi a mais presente
em reuniões do projeto. Ibravin - www.ibravin.org.br

O “Tignanello” da Argentina? A Argentina conquistou Alberto

riso.

Rua Cônego Eugênio Leite 523
Jardim Paulista
Reservas 11 3088 4920 | 3064 4094
www.percussi.com.br

Antonini, enólogo italiano que dá consultoria para mais de 40 vinícolas ao redor
do mundo. Logo na primeira visita ao país, em 1995, acompanhado de um amigo
que queria investir na região, percebeu que havia raízes profundas na cultura do
vinho argentino. Na época, Antonini era enólogo chefe da Antinori. “É um novo
mundo, com coração de velho mundo”, contou Antonini, que esteve no Brasil
para conduzir uma degustação de vinhos da Nieto Senetiner, da qual é consultor.
Quando começou a assessorar a Nieto Senetiner, encantado com as condições
naturais de Mendoza (clima muito seco e muita luz durante o dia, o que favorece
a produção de uvas maduras, com taninos suaves) e seduzido pela Malbec,
Antonini propôs ao enólogo da casa, Roberto Gonzáles, criar um “Tignanello”
na Argentina. Foi assim que nasceu o Cadus, o ícone da vinícola. Segundo
Gonzáles, Antonini mudou a forma de condução do vinhedo, baixando a produção
e o ponto da colheita da uva, que passou a ser mais tardio, e introduziu o carvalho
novo. Antonini diz que “Malbec de Mendoza é um conceito vago” e que está
na hora de valorizar os terroirs específicos, como Agrello, Vistalba, Pedernal,
Luján de Cuyo. “As pessoas querem tomar algo que lhes entregue uma história”,
disse. Como prova, apresentou o Cadus Malbec Estiba 39 2000, uma
preciosidade. Muito complexo aromaticamente (notas animais, mentoladas
e de alcatrão), é redondo e persistente na boca. Casa Flora www.casaflora.com.br

Assim, no Brasil e no mundo,
quando fala-se em espumante...
fala-se em Casa Valduga.

E a confirmação disto foi em
2009 a conquista da Medalha de
Ouro no mais importante
concurso de Espumantes do
Mundo o EFFERVESCENTS
DU MONDE, realizado na
França.
Casa Valduga. Incomparável.

APRECIE COM MODERAÇÃO

International competition between the Best Sparkling Wines in the World

Decidida a elaborar o
espumante ícone do Brasil,
apostou exclusivamente no
método champenoise, seguindo
os moldes da região de
Champagne, na França. Neste
longo e custoso processo
utilizado pela Casa Valduga,
após a refermentação em
garrafa, o produto evolui nas
caves subterrâneas por até 6
anos, resultando em um perlage
fino e persistente, com
excelente cremosidade.

Effervescents du Monde

Uma das responsáveis
pelo reconhecimento
internacional e inquestionável
da qualidade dos espumantes
brasileiros é a Vinícola Casa
Valduga.

www.casavalduga.com.br

No Brasil,
espumante
tem nome
e sobrenome.

INCOMPARÁVEL

o objetivo de aproveitar o natural aumento do consumo de vinhos
brancos nos meses de verão, a Terrazas de los Andes, vinícola
que integra o portfólio do grupo LVMH na Argentina, acaba
de lançar o Terrazas Reserva Torrontés 2008.
Ao contrário dos demais vinhos da linha Terrazas, elaborados
em Mendoza, o Torrontés vem de Cafayate, na região de Salta,
considerado o melhor terroir para essa uva. Muito aromática,
a Torrontés, variedade branca mais importante da Argentina,
produz vinhos secos, frutados e muito agradáveis.
O Terrazas Reserva 2008 não foge ao padrão com
seus aromas florais e frutados (lichia e pêssego). Na boca
é seco e equilibrado, embora levemente alcoólico (13,7%).
Como a maioria dos vinhos dessa uva, não passa por carvalho.
Com preço em torno dos R$ 60 a garrafa, é ótima opção para
acompanhar pratos da cozinha asiática, como sushis e sashimis,
e frutos do mar em geral. Terrazas de Los Andes www.terrazasdelosandes.com

CASA VALDUGA

Torrontés de Salta amplia linha Terrazas Com

Médailles

d’Or

Só tem uma coisa que aumenta mais que a nossa família.
O seu prazer de comemorar com uma Cava Don Román.

O braço orgânico da Viña Carmen O enólogo Felipe Ramirez, responsável pela Nativa Viñedos
Orgânicos, tem uma frase que deveria ser um mantra: “primeiro qualidade, depois orgânico”. A Nativa é a linha
de vinhos orgânicos da conhecida Viña Carmen. Nasceu para levar adiante o conceito de vinhos sem aditivos químicos.
Com os pés no chão (e a voz baixa), Ramirez pondera que ser orgânico é uma evolução e não uma revolução. O vinho
é um alimento e, portanto, a primeira qualidade a ser buscada é a sua sanidade. E deve haver um nexo com o terroir.
É essa filosofia que leva gradualmente à biodinâmica. Quanto a custos, Ramirez pondera que o trabalho é mais
manual e, portanto, mais caro. Mas há economia pelo fato de não se usar produtos químicos. No final, as práticas
orgânicas ficam 15% mais caras. Apesar disso, os vinhos oferecem excelente relação preço/qualidade. O Nativa
Gran Reserva Chardonnay 2006 tem um aroma elegante de fruta madura, toques minerais e de baunilha.
É fermentado em barrica, 20% nova e 80% usada. E custa US$ 37.50. Outro destaque é o Nativa Gran
Reserva Cabernet Sauvignon 2006 (US$ 47.50). Exibe aromas intensos de fruta, café e tabaco, com boa
acidez e equilíbrio em boca. São dois vinhos que corroboram a proposta de Ramirez. Mistral - www.mistral.com.br

NOVO

Cava Don Román
Brut Reserva 750ml

Cava Don Román
Brut Rosado 750ml

Cava Don Román
Demi-sec 750ml

Cava Don Román
Brut 750ml

Cava Don Román
Brut 1,5L

NOVO
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representadas no Brasil pela Inovini, divisão de vinhos criada pela importadora Aurora, a tradicional José Maria da
Fonseca quer aumentar sua presença no mercado brasileiro. E não apenas de seu produto mais “emblemático”, o
famoso Moscatel de Setúbal, mas também de seus vinhos não-fortificados. Em recente visita ao Brasil, António
Maria Soares Franco, o jovem diretor de Marketing e Vendas da vinícola, mostrou três tintos do portfólio da empresa:
dois (Domini e Domini Plus) são feitos no Douro, com castas típicas da região; o terceiro é o Hexagon
2003, topo de gama elaborado no Alentejo pelo enólogo Domingos Soares Franco, tio de António. O nome remete
ao fato de que na composição do vinho entram seis uvas, uma delas, surpreendentemente, a Tannat. Embora
contribua com apenas 2% do corte, António conta que o próprio tio admite que a Tannat foi decisiva para dar ao vinho
a complexidade e longevidade que desejava (as outras cinco uvas são Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinto
Cão e Syrah. O resultado é um vinho elegante e de grande riqueza aromática e gustativa, cujo único defeito é custar
R$ 364, a garrafa. No início de 2010 chegam o José de Sousa, vinho lendário no Alentejo, por ainda ser
parcialmente fermentado em ânforas de barro, e, obviamente, os Moscatel de Setúbal. Mas a maior novidade
da casa é, curiosamente, um vinho (se é que se pode chamá-lo assim) sem álcool. Trata-se de um rosé da conhecida
marca Lancer’s, que passa por uma destilação final para separar o vinho do álcool. Na versão atual, ainda sobra
uma porcentagem mínima (0,5%) de álcool, mas o objetivo, segundo António, é praticamente zerá-la, para vender o
Lancer´s Rosé Free nos países muçulmanos. Inovini – www.inovini.com.br

Cava Don Román
Brut 375ml

Vinho sem álcool é nova aposta da José Maria da Fonseca Uma das vinícolas agora

A Família Cava Don Román não é generosa apenas em sabores, cores e bouquet, ela também cresce em

Vertical mostra “luzes e sombras” Uma degustação com
“luzes e sombras” foi a proposta de Gonzalo Lainez, diretor comercial da Bodegas
Roda, conhecida vinícola de Rioja, em recente visita ao Brasil para promover seus vinhos. A ideia era apresentar
o Roda Reserva em vertical dos anos 1999 a 2002. Lainez comentou que 99 foi um ano complicado, com muita
chuva. Já 2000 foi uma safra mediterrânea, muito quente. O ano de 2001 foi clássico, impossível fazer vinho
ruim. E 2002 foi frio e chuvoso, o que exigiu muita seleção na colheita. Os vinhos são um corte de Tempranillo
e Garnacha. Os vinhedos já são orgânicos e estão a caminho da biodinâmica. Destaque para o 2000,
com aroma de fruta vermelha tipo cassis, ótima acidez e persistência. Expand - www.expand.com.br

volume e variedade. Agora seu paladar também pode ter o privilégio de provar o Cava Don Román Brut
Reserva, célebre representante da região de Penedês que traz consigo a inconfundível estirpe da dinastia
Don Román, e o Don Román Brut, disponível em nova versão de volume 375 ml. Qualquer que seja a
variedade ou o volume, abra uma garrafa e sinta-se em família.

www.portoaporto.com.br • (41) 3018-7393 | www.casaflora.com.br • (11) 3327-5199

Van Zeller mostra branco do Douro e vinhos do Alentejo
Um dos fundadores do grupo que se tornou conhecido como “Douro Boys”
(ver reportagem em Wine Style nº 20), o enólogo e produtor português Cristiano
Van Zeller está de volta ao Brasil pelas mãos da Vinho Sul. No lote inicial
recém-chegado ao mercado estão incluídos os ótimos tintos que faz no Douro,
como o Quinta Vale D. Maria 2007 e o Curriculum Vitae 2007,
além, obviamente, dos vinhos do Porto, especialidade de sua família, que foi
proprietária da famosa Quinta do Noval. Mas veio também o surpreendente
Van Zeller´s 2008, corte de uvas brancas típicas da região do Douro
(Viosinho, Gouveio, Rabigato e Codega), provenientes de vinhas velhas.
A Vinho Sul também está trazendo os vinhos que Van Zeller produz no Alentejo,
em parceria com outro conhecido enólogo, Luis Duarte. O Vale da Mina Tinto
Reserva 2007 é um corte de Touriga Nacional, Alicante Bouschet e Cabernet Sauvignon, com pisa
em lagar e passagem de nove meses por barricas de carvalho francês e americano. É um vinho gostoso, fácil de beber
e de boa relação preço/qualidade (em torno de 60 reais a garrafa). Vinho Sul - www.vinhosul.com

Allegrini mostra vinhos do Vêneto e da Toscana A convite da Grand Cru, nova importadora
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de seus vinhos, Marilisa Allegrini visitou diversas cidades brasileiras. E não mostrou apenas os vinhos que faz no
Vêneto, como o leve, delicado e barato (R$ 43) Corte Giara Pinot Grigio 2008, que recomendou para
pratos à base de peixe e cozinha vegetariana, e do ótimo Palazzo della Torre 2006 (bom parceiro para
carne de porco e vitela, segundo ela). A respeito do último, Marilisa explicou tratar-se de um vinho de “ripasso”
inovador, porque 30% da Corvina, que responde por 70% do corte, é passificada, para obter o mesmo efeito.
Como representante de suas propriedades na Toscana (em Montalcino e Bolgheri) apresentou o Brunello di
Montalcino 2004, da Azienda San Polo, comprada em 2006. Embora não negue o valor de certas
práticas da agricultura biodinâmica, Marilisa queixou-se do radicalismo de alguns de seus defensores, que
classificou de “talibãs”. Grand Cru - www.grandcru.com.br

Sottano marca o lançamento da Max Brands Passados os três anos em que se comprometeu
com o antigo empregador a ficar fora do mercado de bebidas, Alexandre Fadel comprou a importadora Cadal
e transformou-a na Max Brands, a mais nova importadora de vinhos e comestíveis finos. Oriundo da Maxxion,
multinacional que bateu asas em 2002, Fadel quer usar tudo o que aprendeu em sua nova empresa, especialmente
o conceito de trabalhar as marcas dos clientes, e não a sua própria. No lançamento, a Max Brands trouxe Pablo
Sottano, proprietário da vinícola Sottano, de Luján de Cuyo, para comentar o Judas, um blockbuster 100% Malbec
de vinhas velhas do qual foram produzidas apenas 2.000 garrafas. Max Brands - www.maxbrands.com.br

CURSOS: BÁSICO DE VINHOS E DE PAÍSES.

Ligue para ABS-SP (11) 3814-7853/ 3814-1269 ou acesse www.abs-sp.com.br

