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o vinho tratado com inteligência

caros amigos,

 esta primeira edição de 2010 traz uma boa amostra de o que a Wine Style procura oferecer a seus leitores:

foco absoluto no vinho e na exclusividade das informações. a reportagem de capa, por exemplo, mostra o dilema

vivido atualmente na rioja, espanha, uma das regiões vinícolas mais conhecidas e tradicionais do mundo do vinho. 

o que se vê por lá, atualmente, são vinícolas ultramodernas, a começar por seu projeto arquitetônico, que produzem 

vinhos igualmente modernos e sedutores, mas que fogem ao perfil que tornou a região quase sinônimo de vinho 

espanhol. o outro lado da moeda são vinícolas centenárias, fiéis à tradição, que continuam produzindo seus vinhos 

como sempre fizeram. os editores de Wine Style foram a rioja para ver de perto o que está acontecendo. para isso, 

visitaram vinícolas representativas das duas correntes. a conclusão é que, independentemente do estilo, moderno

ou tradicional, os vinhos da rioja estão cada vez melhores. cabe, portanto, ao consumidor eleger os que melhor 

expressam suas próprias preferências. em tempo: além de vinhos, não faltam atrativos para justificar uma visita

a essa magnífica região da espanha.

 outra viagem nos levou ao chile, dono da maior parcela de vinhos importados pelo brasil, para visitar mais

de uma dezena de vinícolas nas principais regiões produtoras do país. de lá trouxemos uma seleção com alguns

dos mais interessantes vinhos degustados ao longo das visitas. São brancos, tintos e rosés feitos com diferentes uvas

e em diversos estilos, mas sempre de alta qualidade. é um amplo painel, para todos os gostos. novamente cabe

ao leitor/consumidor escolher os que mais lhe agradam.

 degustação exclusiva, como as muitas de que Wine Style participa, sempre com a missão de informar nossos 

leitores, avaliou um dos vinhos brancos mais admirados do mundo: o montrachet. a análise de Wine Style discute

se ele merece a fama que o precede e os altos preços que comanda.

 amantes do vinho estão, como quaisquer amantes, sempre ávidos por conhecer melhor – e mais a fundo

– o objeto de sua paixão. artigo exclusivo desta edição mostra como se formam os aromas do vinho, parte 

essencial de sua apreciação. compreender esse processo, ajuda a entender as características únicas

 que cada vinho apresenta.

   boa leitura e que não faltem vinhos apaixonantes em sua mesa.  

  arthur azevedo,

   guilherme velloso

  mario telles jr.


