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notícias do vinho

Franciacorta, o preferido
de Kaká e Leonardo Embora 

atue na Espanha desde o ano passado, 
Kaká ainda mantém pelo menos uma 

ligação com a Itália, país onde brilhou 
vestindo a camisa do Milan. O craque 
do Real Madrid e da seleção brasileira 

não dispensa um bom Franciacorta, 
especialmente o cuvée Anamaria 

Clementi, da Ca’del Bosco. Essa 
preferência foi revelada, em recente 

passagem pelo Brasil, por Maurizio 
Zanella, que além de fundador e presidente 

da Ca’del Bosco, é dirigente do Milan. 
Segundo o simpático Zanella, outros 

brasileiros que passaram pelo clube, como o 
lateral Cafu, também apreciam os vinhos italianos e, em particular, os Franciacorta, a começar pelo atual técnico 

do clube milanês, o ex-craque Leonardo, que já esteve na vinícola várias vezes. Em um jantar com jornalistas, 
Zanella fez questão de explicar que algumas exigências da denominação “Franciacorta” são bem mais rigorosas

que as de Champagne. E se declarou totalmente contrário ao uso de taças tipo flûte. A razão, segundo ele,
é ergonômica. Vinhos como os da Ca’del Bosco, que permanecem em contato com as leveduras por longos 

períodos (até cinco anos, no caso do top Anamaria Clementi) precisam respirar para revelar seu potencial 
aromático. Por isso, Zanella pediu que seus Franciacorta fossem servidos em taças normais de vinho, maiores e 

mais abertas. O Anamaria Clementi 2003, rivaliza com um bom champanhe, inclusive no preço
(US$ 279.50). Melhor opção é o cuvée Prestige Branco, não-safrado, que oferece boa complexidade 

aromática (passa 28 meses em contato com as borras) por preço bem mais acessível (US$ 89.90).
Em tempo: a legislação da denominação de origem não permite que os Franciacorta sejam identificados

como “espumantes” no rótulo, como também ocorre com os champanhes. Ou seja, Franciacorta é apenas 
Franciacorta. Mistral - www.mistral.com.br

Sassicaia é estrela do primeiro catálogo da Ravin  Em operação desde o ano passado, a Ravin, 
uma das mais novas importadoras brasileiras, apresentou seu primeiro catálogo ao mercado. Com um bom mix
de marcas já consagradas no mercado e de prestígio, ele traz nomes como Zuccardi (Argentina), Viña Maipo, do grupo 
Concha y Toro (Chile), Vega Sauco (Espanha) e Tenuta San Guido, do Marquês Incisa della Rocchetta, produtor
do Sassicaia, um dos ícones da moderna vitivinicultura italiana. Os planos da Ravin são ambiciosos, mas com os 
pés no chão, como esclarece Rogério D’avila, sócio e diretor comercial. “Pretendemos trabalhar com poucos produtores,
no máximo 40 para um total em torno de 200 rótulos”, diz ele. “E buscamos focar marcas que tenham potencial
para atingir a liderança ou a vice-liderança do mercado, como é o caso de Santa Julia (Zuccardi) e Viña Maipo”. 
Para os próximos dois anos, segundo D’avila, a prioridade é consolidar o atual portfólio e incorporar produtores
de países ou regiões ainda não representados pela empresa. Piemonte e Borgonha, por exemplo, são alvos prioritários. 
D’avila admite também que está conversando com um conhecido produtor de Champagne, cujo nome não revela.
Por enquanto, os clientes da Ravin terão que se contentar com os populares espumantes franceses da marca
Pol Clément. Mas a primeira novidade em 2010 não é na área de vinhos. São os azeites da Zuccardi,
à venda no Brasil a partir de março. Ravin – www.ravin.com.br

Salton comemora 100 anos com lançamento de novos vinhos 
Para marcar o ano de seu centenário, a Salton, uma das mais conceituadas vinícolas 
brasileiras está lançando dois novos produtos no mercado. Na linha dos espumantes,
setor em que a empresa lidera com folga o mercado, com 6 milhões de garrafas vendidas 
em 2009 (impressionantes 40% do mercado nacional), a novidade é o 100 Anos.
Com produção limitada a 13.000 garrafas, é elaborado com Pinot Noir (70%)
e Chardonnay (30%) e tem como diferencial o longo tempo (em termos de Brasil)
em contato com as leveduras. A maior proporção de Pinot Noir lhe confere mais 
corpo e presença, o que certamente vai agradar aos consumidores mais exigentes.
O outro lançamento é o 100 Anos Tinto 2008, um legítimo corte bordalês, 
constituído pelas uvas Cabernet Sauvignon (50%), Merlot (40%)
e Cabernet Franc (10%) – quase um irmão gêmeo do Talento,
um dos mais bem sucedidos produtos da Salton, com a Cabernet Franc
no lugar da Tannat. A passagem por barricas novas de carvalho francês
novo por 16 meses lhe confere grande complexidade aromática e invejável textura. 

Segundo informações prestadas com exclusividade a Wine Style por Wagner Ribeiro e Luciana Salton, respectivamente 
diretor-comercial e diretora de marketing da empresa, o vinho foi concebido para ser um marco na história da Salton.
Um destilado (brandy), produzido a partir de uvas aromáticas, completa a linha “100 Anos Maiores”.
Salton - www.salton.com.br
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A essência do mundo
dos clássicos

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

Morgado de Sta. Catherina
Premiado e muito bem avaliado por especialistas,

este vinho, da região de Estremadura, Portugal,
é produzido pela Companhia das Quintas.

• Wine Enthusiast Magazine USA  2009 BEST BUY - 90 Points
• Concours Mondial Bruxelles 2009 - Medalha de Prata

• The International Wine Challenge London 2009 - Medalha de Prata 
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Quinta de Pancas emula Bordeaux em Portugal Como o próprio nome
indica, a Companhia das Quintas, que pertence a um grupo de investidores portugueses, produz 

vinhos em diferentes quintas (e regiões) de Portugal. Alguns deles foram mostrados recentemente 
no Brasil por Bernardo Gouvêa, diretor-geral da Cia das Quintas, para celebrar a parceria 

com seu novo representante no país, a Interfood. Além de um espumante produzido na Quinta 
da Romaneira, foram apresentados um branco e três tintos em diferentes faixas de qualidade 
e, obviamente, preço. O Morgado de Sta. Catherina Reserva 2007 é mais uma 

confirmação de que Portugal também produz bons vinhos brancos. Caso desse excelente 
Arinto 100%, que não exagera na madeira, para preservar os intensos aromas de frutas 

cítricas e tropicais. Na boca, se destaca por ser bem seco e gastronômico, com um interessante 
toque mineral. No naipe dos tintos, o Farizoa Seleção do Enólogo 2006, corte de 
Aragonez, Trincadeira, Cabernet Sauvignon e Alfrocheiro, agradou mais do que 
sua versão mais simples e mais barata, o Farizoa safra 2007, justificando a diferença 
de preço (R$ 73 x R$ 56). Mas vale a pena pagar um pouco mais (R$ 113) pelo ótimo 

Quinta de Pancas Grande Escolha 2005, corte de Touriga Nacional (40%), 
Cabernet Sauvignon (30%) e Petit Verdot (30%), que faz lembrar um Bordeaux. 
Com boa acidez e taninos ainda bem marcados, como seria de se esperar de um vinho com 

30% de Petit Verdot no corte, recompensará quem esperar mais dois ou três anos para 
prová-lo, se possível acompanhado de um prato tipicamente português, como arroz de pato. 

Interfood - www.interfood.com.br

Brocard, um Chablis segundo
o figurino  Para Hugh Johnson,

não há melhor expressão da Chardonnay do que os límpidos,
mas “pedrosos”, vinhos que produz nos solos calcáreos de Chablis. Por isso,

a chegada de um novo produtor de Chablis ao mercado brasileiro deve ser recebida com alegria pelos amantes
desse que é um dos grandes vinhos brancos da França; principalmente se o produtor em questão figura entre
os melhores da apelação. É o caso de Jean-Marc Brocard, cujos vinhos integram, desde o início do ano,
o portfólio da Zahil. O surpreendente é que Brocard só começou a fazer vinhos após o casamento, em 1971,
quando recebeu de presente do sogro um hectare de terra em Préhy, a sete quilômetros de Chablis. Com o tempo, 
ampliou suas propriedades e, hoje, produz vinhos de diversos níveis de qualidade da apelação, inclusive Grand
Crus e Premier Crus, os mais longevos. Mas talvez o melhor exemplo do nível de seus vinhos seja a qualidade
de seu Chablis mais simples. Amarelo intenso, quase dourado, o Jean-Marc Brocard 2008 exibe deliciosos 
aromas cítricos com uma nota mineral bem presente. Na boca, é muito seco, com ótima acidez, mas bastante fruta 
para equilibrá-la. Ou seja, é tudo o que se espera de um bom vinho dessa famosa apelação, que já pode ser bebido 
com muito prazer, mas certamente ficará ainda melhor daqui a dois ou três anos. Zahil - www.zahil.com.br
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Château Corton-Grancey, exclusividade de Louis Latour  Terra de grandes tintos e brancos,
a Borgonha reserva lugar de honra para alguns exemplares muito especiais, produzidos somente em anos de clima perfeito, 
quando a exigente Pinot Noir atinge plena maturidade. Para obtê-los, é preciso também que todas as uvas sejam
provenientes de vinhedos classificados como Grand Cru e um trabalho de vinificação extremamente cuidadoso. Esse é 
exatamente o caso do exclusivo Château Corton-Grancey, da Maison Louis Latour. Produzido com uvas dos 
vinhedos Les Bressandes, Les Chaumes, Les Pougets, Les Perrières e Les Grèves, é vinificado em tanques abertos e passa
de 10 a 12 meses em barricas de carvalho francês. O resultado pôde ser conferido com exclusividade por Mario Telles
Jr., de Wine Style, que degustou duas safras do Corton-Grancey (2002 e 2006) em companhia de Vivienne 
Holyday, diretora da Louis Latour. O 2002, bem mais evoluído, agradou bastante pelos aromas animais, de frutas 
decadentes e especiarias, com maciez na boca e pronto para beber, embora mostrasse certa austeridade final. A grande 
estrela foi mesmo o Louis Latour Corton-Grancey 2006, que se mostrou, segundo Mario, “intenso, voluptuoso, 
macio, com muita fruta e com deliciosos aromas florais e de chocolate”. Impressionou  também pela fineza e elegância, pela 
delicada estrutura de finos taninos e pela longa persistência final. Os brancos também foram bem representados, tanto pelo 
jovem e vibrante Puligny-Montrachet 1er Cru 2006, de intensa mineralidade como pelo imponente Corton-
Charlemagne 1999. Ainda em sua mais tenra infância, confirmou seu notável pedigree, com potência e estrutura 
para evoluir por um par de décadas, como é habitual nessa apelação. Os outros tintos apresentados foram o leve e frutado 

Domaine de Valmoissine 2006, um Vin de Pays des Côteaux de 
Verdon 100% Pinot Noir e um sutil e delicado 

Gevrey-Chambertin 1er Cru 2005. 
Inovini - www.inovini.com.br

Wine Lovers amplia portfólio e sonha com Primitivo
No início deste ano, o casal Cátia Gramuglia e Walter Betta, fundadores e, 

hoje, únicos sócios da importadora Wine Lovers, esteve na Califórnia, numa 
viagem que misturou trabalho e lazer. E de lá voltou com novos vinhos para 

reforçar o portfólio da empresa. Entre eles, dois Pinot Noir: o Willow 
Brook, de Mendocino, e o Bogle, do Russian River Valley, um dos melhores 

terroir para essa variedade na Califórnia. Isso não significa que o foco da 
empresa sejam apenas vinhos norte-americanos e, em particular, californianos, 

hoje presença dominante em seu catálogo. No ano passado, por exemplo, ela 
passou a representar os bons vinhos argentinos da Finca Altorfer, pertencente a 
um suíço. Um rosé e um Syrah desse mesmo produtor estão chegando agora ao 

Brasil. Outra novidade são quatro rótulos espanhóis de Ribera del Duero.
O que não mudou, segundo Cátia, foi a política da empresa, de “buscar 
qualidade a preços acessíveis” (entenda-se vinhos com preço de venda ao 

consumidor na faixa em torno de R$ 100 a garrafa, limite que, em alguns 
casos, sobe para R$ 150). O consumidor, obviamente, só tem a agradecer.

A Itália ainda não figura entre os países representados no portfólio da
Wine Lovers, mas talvez isso não demore a acontecer. Descendente de italianos, Cátia não esconde o sonho de

ter um Primitivo, um dos vinhos de que mais gosta, no catálogo da empresa que fundou com o marido.
Wine Lovers - www.winelovers.com.br
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“Um vinho singular, profundamente singular”
A definição é de Richard Geoffroy, que ocupa o cobiçado cargo de Chef
de Cave de Dom Pérignon. Geoffroy esteve no Brasil para mostrar
a Dom Pérignon Oenotèque 1995, um champanhe raro,
e caro, para um privilegiado grupo de brasileiros. Em termos simples,
a Oenothèque é um Dom Pérignon que se beneficiou com um tempo 
extra de contato com as leveduras, nas caves de Epernay. Um Dom 
Pérignon passa por cerca de 7 anos de envelhecimento em contato com
as leveduras, antes da remoção das mesmas pelo processo de dégorgement. 
Um pequeno número de garrafas, em safras excepcionais, é separado para 
um segundo período de envelhecimento. No caso do Oenothèque 1995 
esse tempo foi de 11 anos e a retirada das leveduras se deu em 2006. 
Geoffroy explicou que, no princípio, a Oenothèque era a biblioteca do 
Chef  de Cave, a história de Dom Pérignon, usada por ele para inspirar 
os enólogos da Moët; e que, num dado momento, resolveu mostrar para
o mundo essa incrível coleção. Assim nasceu o primeiro Oenothèque, 
o 1985, lançado em 2000. Agora chegou a vez do 1995, lançado 
em 2009 e apresentado por ele no Brasil. Trata-se realmente de uma 
experiência sensorial única. Começa pela cor, surpreendentemente clara

e pouco evoluída, ainda com joviais reflexos esverdeados, seguida pela clássica e impecável perlage, marca registrada da 
casa – bolhas minúsculas, numerosas e persistentes. A paleta de aromas, inesquecível – frutas secas, brioches, manteiga, 
tostado –, é de livro. A boca foi o ponto alto, com espuma de incrível consistência, equilíbrio perfeito, acidez “insolente” 
(nas palavras de Geoffroy), bom corpo, sabores deliciosos, longa persistência e retro-olfato encantador, complexo
e elegante. Um arraso! Ao final da apresentação, Geoffroy fez uma declaração inusitada, que causou grande surpresa. 
Afirmou que, “se a legislação de Champagne permitisse, produziria champanhe pelo método Charmat”, ou seja,
com a segunda fermentação feita em tanque e não na garrafa como se faz no chamado método champenoise. E justificou 
dizendo que o Charmat permite um melhor controle de todo o processo, inclusive do contato com as leveduras.
Vindo de quem vem, é o caso de se pensar a respeito... LVMH/ Chandon - www.chandon.com.br

Chardonnay, novo integrante da linha Ventisquero Grey A inovadora vinícola 
Ventisquero, do Chile, anuncia o lançamento do Ventisquero Grey Chardonnay 2008, 

que vem completar a já consagrada linha Grey, que já reúne as varietais Cabernet Sauvignon, 
Carmenère, Merlot e Syrah. Com a chegada do Chardonnay, os apreciadores dessa uva, 

de grande expressão no Chile, poderão contar com um vinho elegante e sofisticado, produzido 
com uvas provenientes do vale de Casablanca, fermentadas em baixa temperatura, em 

barricas de carvalho francês. Intenso, o vinho exibe aromas de frutas tropicais maduras, bem 
acompanhadas por notas minerais e tostadas. Encorpado, equilibrado e muito saboroso, tem 

longa persistência e agradável retro-olfato. Sem dúvida, um bom acréscimo. 
Cantu - www.cantu.com.br
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inNovo presidente do Ibravin mantém ênfase em 
promoção No início de fevereiro, Júlio Gilberto Fante, 53 anos, 

assumiu a presidência do Conselho Deliberativo do Ibravin (Instituto 
Brasileiro do Vinho), para a qual foi eleito por unanimidade. Logo após 
a posse, Fante, contador e administrador de empresas, anunciou plano de 

cinco metas para sua gestão à frente do Ibravin. Entre elas, se destaca 
a redução da carga tributária que pesa sobre o setor e o incremento das 

atividades de marketing e divulgação do vinho gaúcho e brasileiro, uma das 
tônicas da gestão anterior e que tem se revelado de extrema importância 

para promover o vinho brasileiro, dentro e fora do país. Peça-chave dessas 
atividades foi o projeto Wines from Brasil, em parceria com a 

Apex-Brasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos), cujo símbolo, um saca-rolhas 
estilizado, foi criado pelos designers Humberto e Fernando Campana. O Wines From Brasil, que congrega 39 

vinícolas brasileiras, acaba de anunciar a contratação de um representante permanente em Nova York, Nora 
Favelukes, presidente da QW Wine Experts, para apoiar as ações junto ao maior importador mundial de vinhos. 

Ibravin - www.ibravin.com.br  

ÉMILIONST

Belo Horizonte - Av. Senhora do Carmo, 1650 Sion Tel.: 31 3286 7077

São Paulo - Alameda Franca, 1225 Jardim Paulista Tel.: 11 3061 3003

Vitória - Aleixo Neto, 1204 Praia do Canto Tel.: 27 3225 3260

site: www.casadoportovinhos.com / blog: www.tacacheia.com.br
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Tradição e modernidade
VINS DE GARAGE

EXCLUSIVIDADE CASA DO PORTO

LINHA JEAN LUC THUNEVIN

Rocca delle Macìe tem novo importador
no Brasil A Decanter é a nova importadora da dinâmica 
vinícola toscana Rocca delle Macìe, uma das mais 
importantes da Itália. Com produção anual de 4,5 milhões
de garrafas, a empresa tem hoje cerca de 200 hectares
de vinhedos e 80 de olivais, distribuídos em seis propriedades:
Le Macie, Sant’Alfonso, Fizzano e Tavolelle, na zona
do Chianti Classico; e Campomaccione e Casamaira,
in Maremma, na área do Morellino di Scansano.
Uma extensa linha de produtos, doze rótulos no total,
integra desde o início de 2010 o catálogo da Decanter.
Os destaques são o Ser Gioveto 2003, um IGT 
produzido com as uvas Sangiovese, Cabernet
Sauvignon e Merlot, e o Roccato Toscana 2004,
um corte de partes iguais de Sangiovese e Cabernet 
Sauvignon. Outro vinho que merece ser citado é o Sasyr 
2007, roduzido com uvas de Maremma, no litoral toscano, 
que mostra grande harmonia entre Syrah e Sangiovese.
Decanter - www.decanter.com.br
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CURSOS: BÁSICO DE VINHOS E DE PAÍSES.
Ligue para ABS-SP (11) 3814-7853/ 3814-1269 ou acesse www.abs-sp.com.br
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Nota Na edição 25, na matéria “O Rebelde de Saint-Émilion”, foi informado, por engano, que a safra 2000
do Château de Valandraud foi proibida de dispor no rótulo a denominação Saint Émilion Grand Cru.

São Paulo terá a primeira feira “off” no Brasil  
Bastante comuns na Europa, esses eventos costumam preceder
as feiras de maior envergadura, reunindo pequenos, e importantes, 
produtores de vinhos exclusivos, além de representantes

de diferentes segmentos do mercado de vinho. A Expovinhoff  acontece em São Paulo, no dia 26 de abril, no Hotel 
Meliá Jardim Europa, na Rua João Cachoeira, 107, das 11 às 23 horas. Na oportunidade deverão estar presentes 
cerca de 20 expositores, que irão apresentar o que têm de melhor em seu portfólio. Já estão confirmadas as presenças 
do produtor italiano de Barolo Gianmarco Ghisolfi, com os três cobiçados Bicchieri no Gambero Rosso, que produz 
8.500 garrafas do vinho em 7 hectares de vinhas próprias; o espanhol Colóman, as importadoras  Winery, Cave 
Jado e Cantu. Expovinhoff  - www.expovinhoff.com

Fuentespina é alta expressão em Ribera del Duero A Cantu Importadora 
está trazendo para o Brasil os ótimos Ribera del Duero produzidos pelas Bodegas Avelino Vegas, 

comercializados sob o rótulo Fuentespina. Em sua volta ao mercado brasileiro, os Fuentespina 
confirmaram sua habitual alta qualidade. O fresco e aromático Montespina Verdejo 2008 
se destacou pelos aromas delicados de frutas cítricas e toques herbáceos, mostrando boa expressão 

varietal e ótima persistência. No setor dos tintos, chegaram dois bons representantes dessa 
importante apelação espanhola: Fuentespina Crianza 2006 e Fuentespina Reserva 

2004. O primeiro, bastante interessante e acessível, exibe aromas sutis, com boa fruta na boca e 
taninos bem resolvidos. Já o Reserva 2004 é um exemplo de complexidade e sofisticação, mesmo 

em fase ainda precoce de sua trajetória. Brilhou nos aromas, intensos mas muito elegantes, que 
mesclam frutas escuras perfeitamente maduras com notas de couro, chocolate, baunilha e caramelo 

tostado. Na boca, mostrou-se macio, equilibrado, concentrado e longo, com delicioso retro-olfato. 
Deve ficar ainda melhor nos próximos três ou quatro anos, mas será difícil resistir à tentação de 

consumi-lo agora, com muito prazer. Cantu - www.cantu.com.br


