
	 Uma	 rápida	 volta	 ao	Novo	Mundo	do	 vinho	 foi	

a	 proposta	 da	 quarta	 edição	 da	World	Wine	Expe-

rience,	promovida,	entre	os	dias	19	e	20	de	abril,	em	

São	Paulo,	pela	World	Wine,	tradicional	importado-

ra	 paulista.	 O	 evento	 deste	 ano	 elegeu	 como	 tema	

algumas	 das	 principais	 regiões	 vinícolas	 do	 Novo	

Mundo.	No	 total,	 foram	 apresentados	mais	 de	 150	

rótulos	 diferentes	 de	 21	 produtores	 provenientes	

da	 África	 do	 	 Sul,	 Argentina,	 Austrália,	 Chile,	 Es-

tados	 Unidos	 e	 Uruguai,	 alguns	 deles	 inéditos	 no	

Brasil	 e	 exclusivos	 do	 portfólio	 da	 importadora.	

Selecionados	 pela	 própria,	 os	 vinhos	 considerados	

como	 os	 10	 melhores	 da	 feira	 foram	 apresentados	

em	degustação	exclusiva,	batizada	de	Top	10,	a	que	

Wine	 Style	 esteve	 presente	 (ver	 quadro	 a	 respeito).

	 Do	 Cone	 Sul,	 a	 Argentina	 foi	 o	 país	 produtor	

com	 o	maior	 número	 de	 bodegas	 –	 nove,	 no	 total.	

A	 lista	 incluiu	 desde	 as	mais	 tradicionais,	 como	 as	

conhecidas	Finca	Fichmann,	Félix	Lavaque	e	Poesia,	

a	outras	mais	 jovens	e	emergentes,	 agora	 represen-

tadas	 pela	World	Wine,	 casos	 de	Andeluna	Cellars	

e	Finca	Sophenia.	E,	ainda,	a	caçula,	Atamisque,	do	

casal	francês	Chantal	e	John	Du	Monceau.	Todas	elas	

estão	instaladas	no	vale	mendocino	de	Uco,	mais	pre-

cisamente	na	área	de	Tupungato,	aos	pés	da	Cordi-

lheira	dos	Andes,	cujos	vinhedos,	considerados	entre	

os	melhores	da	argentina,	 estão	cultivados	entre	1,2	

e	1,3	mil	metros	acima	do	nível	do	mar.	Fundada	em	

2003	pelos	empresários	Ward	Lay	(leia-se	os	ex-donos	

das	 globalizadas	 batatas	 Frito	 Lay’s,	 hoje	 no	 grupo	

Pepsi)	 e	Ricardo	Reina	Rutini,	 neto	 de	 Felipe	Ruti-

ni,	um	dos	precursores	da	vitivinicultura	em	Mendo-

za,	a	Andeluna	Cellars	nasceu	com	uma	proposta	de	

vinhos	modernos,	 que	 levam	 a	 assinatura	 do	 jovem	

enólogo	 argentino	 Silvio	 Alberto,	 assessorado	 pelo	

onipresente	 Michel	 Rolland.	 Suas	 melhores	 garra-

fas	podem	ser	conferidas	pelo	consumidor	nas	linhas	

Reserve	 (cepas	 francesas	 tradicionais,12	 meses	 em	

barricas	novas	de	carvalho	francês)	e	Gran Reserve,	

com	exemplares	de	Chardonnay,	Malbec,	Merlot	e	Caber-

net Sauvignon	(R$	58).	E	pelo	topo	de	gama	Pasiona-

do	 (49%	Malbec,	26%	Merlot,	17%	Cabernet Sauvignon 
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e	 8%	Cabernet Franc;	 R$	 135).	 Este	 último,	 da	 safra	

2004,	que	segue	o	tradicional	corte	bordalês	e	passa	

12	meses	em	barrica	nova,	 foi	 incluído	entre	os	Top	

10.	É	um	vinho	potente,	que	exibe	atraentes	aromas	

de	frutas	vermelhas,	anis	e	especiarias,	com	álcool	(e	

madeira)	 a	mais,	 no	 nariz	 e	 na	 boca,	 bem	 ao	 estilo	

Novo	Mundo.

	 Comandada	 desde	 sua	 fundação,	 em	 1997,	 pelo	

ex-executivo	 da	 Finca	 Flichman	 e	 ex-presidente	 da	

Wines	of 	Argentina,	o	simpático	ítalo-argentino	Ro-

berto	 Luka,	 e	 por	 Gustavo	 Benvenuto,	 a	 Finca	 So-

phenia	é	um	empreendimento	 familiar	até	no	nome	

(aglutinação	dos	nomes	das	filhas	dos	sócios-fundado-

res).	São	três	linhas	de	rótulos	brancos	e	tintos:	Alto-

sur	(entre	R$	19	e	R$	32),	Sophenia Reserve	(entre	

R$	50	e	R$	100)	e	a	linha	ícone	Synthesis	(entre	R$	

95	e	R$	153)	O	Synthesis The Blend 2006	foi	outro	

incluído	nos	Top	10	da	feira.

	 Seriamente	 comprometida	 com	 os	 cânones	 da	

vitivinicultura	natural,	a	Bodega	Atamisque	tem	im-

pregnada	em	seu	DNA	ascendência	e	alma	francesas,	

mais	precisamente	da	Borgonha.	Explica-se:	Chantal	

é	neta	de	um	antigo	produtor	daquela	região	gaulesa,	

que	a	motivou	a	fundar	sua	própria	vinícola,	na	fazen-

da	do	casal,	de	19	mil	hectares,	encravada	na	entrada	

do	vale	do	Uco.	Com	80	hectares	de	vinhedos	culti-

vados	ao	lado	de	árvores	frutíferas,	hortaliças,	ervas	e	

especiarias	da	Provence,	a	primeira	colheita	da	bode-

ga	aconteceu	em	2007,	sob	o	comando	do	engenheiro	

agrônomo	Philippe	Caraguel,	mestre	em	Enologia	e	

Viticultura	pela	École	Nationale	Supérieure	Agrono-

mique	de	Montpellier	(ENSA).	Caraguel,	à	frente	do	

projeto	até	hoje,	utiliza	conceitos	da	agricultura	natu-

ral.		Ali,	o	cultivo	das	uvas	é	feito	com	base	em	pre-

ceitos	orgânicos,	biodinâmicos	e	de	gravidade,	o	que	

exclui,	por	exemplo,	o	uso	de	pesticidas,	agrotóxicos	

e	 bombas	 pneumáticas.	 A	 grande	 diferença	 está	 na	

elaboração	do	vinho	na	cantina,	que	não	acrescenta	

nenhuma	substância	(química	ou	não),	antes,	durante	

e	 depois	 do	 processo	 de	 fermentação.	 Caraguel,	 no	

entanto,	 não	 abre	 mão	 da	 modernidade	 como	 tan-

ques	de	aço	 inoxidável	de	última	geração	e	barricas	

novas	de	carvalho	extraído	das	florestas	francesas	de	

Vosges,	 Tronçais,	 Allier	 e	 Nevers.	 Impressionaram	

seu	Catalpa Chardonnay 2009	(14º	de	álcool,	sem	

filtragem,	R$	54),	com	boa	tipicidade	e	acidez,	mui-

to	frutado,	embora	passe	10	meses	em	barricas	novas	

de	 carvalho	 francês;	 e	o	 intrigante	Atamisque As-

semblage 2007	(50%	Malbec,	25%	Cabernet Sauvignon 

e	 25%	Merlot),	 produzido	 com	 uvas	 provenientes	 de	

vinhedos	 com	mais	 de	 80	 anos,	 que	passa	 18	meses	

em	carvalho	 francês	novo	e	 tem	14,5º	de	álcool	 (R$	

110).	Ótimo	e	com	grande	potencial	de	guarda.

	 Também	 adepta	 dos	 cada	 vez	 mais	 valorizados	

“vinhos	verdes”,	a	chilena	Domaine	Clos	Ouvert,	com	

sua	 linha	 de	 rótulos	 biodinâmicos,	 foi	 outro	 grande	

destaque	 da	WWE	2010,	 inclusive	 pela	 boa	 relação	

preço/qualidade	 de	 seus	 quatro	 tintos.	 Estabelecida	

no	vale	do	Maule,	a	bodega	possui	videiras	centená-

rias,	que	não	foram	afetadas	pela	praga	da	filoxera vas-

tatrix.	São	vinhos	de	terroir,	na	acepção	do	termo,	que	

têm	boa	fruta,	madeira	equilibrada	e	um	estilo,	niti-

damente	europeu,	comprovado	por	dois	bons	exem-

plos:	o	Franco Chileno 2009	(assemblage	com	85%	

de	Cabernet Franc,	e	15%	de	Cabernet Sauvignon,	14,5º	de	

álcool;	 com	nariz	 herbáceo,	 taninos	maduros,	 notas	

minerais	e	corpo	médio;	R$	72)	e	o	Primavera 2007 

(65%	Carignan,	 15%	Shiraz,	 15%	Cabernet Sauvignon e	

5%	Cabernet Franc;	14,5º	de	álcool;	nariz	de	frutas	ma-

duras,	compota	e	notas	tostadas;	R$	72).	Ambos	têm	

paladar	elegante	e	complexo	de	frutas	vermelhas	ma-

duras	e	notas	minerais,	não	muito	comuns	em	rótulos	

chilenos.	Tal	característica	se	explica	pelo	uso	da	ma-

ceração	carbônica,	técnica	de	vinificação	emulada	do	

winemaker	francês	Marcel	Lapierre,	que	supervisiona	

todo	o	projeto	da	bodega.	

Velhas conhecidas
	 Representantes	 de	 outros	 terroirs	 chilenos,	 as	

conhecidas	Viña	Bisquertt	 e	Odfjell	 também	mar-

caram	presença	na	feira	com	suas	garrafas	tradicio-

nais	 e	outras	 inéditas	no	mercado	brasileiro.	Situ-

ada	no	vale	de	Colchagua,	a	primeira	ficou	conhe-

cida	pelos	enófilos	brasileiros	por	sua	linha	clássica	

La Joya,	ainda	a	mais	vendida	(rótulos	entre	R$	17	

e	R$	39,	no	caso	dos	Reserva).	Presente	ao	evento,	

a	 enóloga-chef 	 Johana	 Pereira	 apresentou	 a	 nova	

linha	 intermediária	 de	 varietais	 Petirrojo	 (men-

ção	a	um	pássaro	da	região).	Compõem	essa	 linha	

brancos	 e	 tintos	 leves,	 frutados,	 sem	passagem	em	

barrica	e	preços	atraentes	(na	faixa	de	R$	30);	e	os	

tintos	varietais	Merlot,	Carmenère	 e	Cabernet 

Sauvignon Gran Reserva Ecos de Rulo	(14	me-

ses	em	barris	de	carvalho	novo;	R$	60).	

	 A	 bodega-butique	 do	 armador	 dinamarquês	

Dan	Odfjell,	que	leva	seu	sobrenome,	por	sua	vez,	

trouxe	 além	 das	 conhecidas	 linhas	Armador	 (R$	

39),	Orzada	 (R$	69)	e	Aliara	 (R$	139),	o	seu	top	

Carménère Odfejll 2004,	 destaque	 no	 painel	

Top	10	 (ver	quadro).	Fundada	há	quase	 três	déca-

das,	tem	no	seu	time	de	enólogos	o	americano	Paul	

Hobbs,	 o	 francês	 Arnaud	 Hereu,	 de	 Bordeaux,	 e	

o	 chileno	Arturo	Labbel.	Embora	 ele	 próprio	não	

estivesse	presente,	foi	lançado	na	feira	o	“vinho	de	

autor”	de	Hereu,	o Hereu 2007,	um	corte	inusita-

do	de	Carignan,	Malbec	e	Syrah.

	 Também	 chamou	 a	 atenção	 o	 rótulo	 premium	

Paradigm Cabernet Sauvignon 2003,	 da	 ca-

liforniana	 Paradigm	 Winery	 (ver	 comentário	 no	

quadro).	 Situada	 na	 região	 do	 Napa	 Valley,	 esta	

tradicional	 vinícola	 americana,	 fundada	 nos	 anos	

60,	 tem	 a	 reverenciada	 winemaker	 Jeidi	 Peterson	

Barrett	como	enóloga-consultora.	Filha	do	pionei-

ro	 produtor	 californiano	 Richard	 Peterson	 e	 mu-

lher	de	Bo	Barrett,	do	famoso	Château	Montelena,	

estrela	 do	 “Julgamento	 em	 Paris”,	 nos	 anos	 70,	 a	

“primeira	 dama	do	 vinho	 americano”,	 como	Hei-

di	 é	 chamada,	assina	os	 tintos	daquela	 tradicional	

vinícola	 de	 Nappa,	 além	 de	 outros	 vinhos	 ícones	

californianos.	O	Paradigm	é	mais	uma	comprova-

ção	de	por	que	o	Napa	é	considerado	o	melhor	ter-

roir	americano	para	o	cultivo	da	Cabernet Sauvignon.	

Pena	 que,	 ao	 preço	 de	 quase	 500	 reais	 a	 garrafa,	

prová-lo	seja	um	privilégio	para	poucos.
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O painel “Top10”, realizado pela World 
Wine para um grupo de sommeliers e 
jornalistas especializados, por ocasião 
da World Wine experience, ofereceu 
uma boa síntese de o que os consu-
midores podem esperar de alguns 
dos melhores exemplares de produ-
tores de ponta de países do Novo 
Mundo, em especial da Argentina 
e do Chile. De modo geral, são vi-
nhos potentes, muito alcoólicos e 
com presença marcante da madei-
ra, resultado do longo período em 
que permanecem em barricas de 
carvalho (quase sempre francês e 
novo), antes de chegarem ao mercado. 
O destaque ficou por conta dos que 
melhor conseguiram equilibrar potên-
cia e elegância, caso, por exemplo, 
do novo carménère odfejll 2004 (uvas 

de vinhas velhas, leveduras indígenas, 
fermentação malolática espontânea 
nos tanques, 14 meses em barrica fran-

cesa nova, R$ 220). É um vinho que 
mostra estrutura complexa, com-
binando agradáveis aromas de ge-

leia de frutas negras e verme-
lhas, azeitonas pretas e notas 
de tabaco; na boca, com bom 
equilíbrio entre acidez e ál-
cool (15o), taninos macios e 
final longo. Caso, também, do 
synthesis The Blend 2006, da 
Finca Sophenia, assemblage 
de Cabernet Sauvignon (pre-

dominante), Malbec e Merlot, um tinto 
gastronômico e, como o anterior, com 
potencial de guarda. Em seu processo 
de elaboração foram utilizadas leve-
duras selecionadas, maceração pós-

fermentativa e estágio de 14 meses 
em carvalho francês e nove em gar-
rafa (R$ 153). No nariz, exibe aromas 

intensos de frutas negras (ameixa e 
amoras) e toques minerais e de es-
peciarias. Na boca, taninos finos e 

macios, com paladar intenso, per-
sistente e elegante. Mas, ao final 
da degustação, foi quase unânime 
a preferência pelo Paradigm ca-
bernet sauvignon 2003 (94% Ca-
bernet Sauvignon, 4% Merlot e 2% 
Cabernet Franc, 14,6o  de álcool, 20 
meses em barrica francesa nova e 
mais 24 em garrafa). No nariz, aro-

mas de amora madura, ameixa, figo, 
além de notas de cedro, especiarias e 
baunilha; na boca, rico e elegante, com 
taninos macios e final longo e intenso.  


