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Copos high-tech Open Up chegam ao mercado brasileiro 
As taças de design futurista feitas de kwarx – vidro ultrarresistente 
desenvolvido pela centenária empresa francesa Arc International – acabam 
de desembarcar no Brasil. E poderiam tranquilamente estar presentes em 
endereços famosos, como o catalão El Bulli, do chef  tecnoemocional Ferran 
Adrià, ou The Fat Duck, do chef  número um do Reino Unido, Heston 
Blumenthal. Ou ainda estar na mesa da família Jetsons, do desenho 
animado que fez muito sucesso na TV nos anos 60, cujos membros viviam 
às voltas com objetos high-tech. Em formato côncavo, em bulbo, que lembra 
uma tulipa, cujo ângulo e área de oxigenação foram desenhados para realçar
os aromas do vinho, as taças Open Up têm haste mais curta que os clássicos 
copos ISO de cristal. Mas, o que mais chama a atenção na recém-lançada coleção 
Open Up, da linha Chef  & Sommelier da Arc (entre R$ 36 e R$ 41, a unidade), 
é sua grande durabilidade e resistência, pois as taças foram concebidas para resistir 
aos impactos comuns no uso diário, inclusive pequenas quedas, e, presume-se, até às 
trapalhadas de Astro, o enorme e desastrado cachorro dos Jetsons. Desenvolvido pela 
equipe de pesquisadores do engenheiro francês Philippe Durand, o vidro de alta tecnologia 
kwarx, em cuja composição entram minerais raros (não especificados pelo fabricante), 
facilita a percepção fiel das nuanças e intensidade da cor do vinho, por conta de sua grande 
transparência e brilho, além de outras inovações técnicas. “A flûte, por exemplo, apresenta 
fissuras microscópicas feitas a laser, em sua base interior, visando a maximizar o perlage
do espumante”, informa Luiz Felipe Antunes, diretor executivo da Arc International Brasil.
A linha de copos Open Up ostenta o mais prestigiado prêmio do design francês - o Janus
da Indústria, do Instituto Francês de Design. Mais informações (11) 3709-1042.
Arc International – www.arc-intl.com; coleção Chef  & Sommelier: 
www.chefsommelier.com

Vinissimo estreia com Clarendon Hills Importar vinhos que se alinhem entre o melhor
que se produz em países do Novo e do Velho Mundo é a ambiciosa proposta da nova importadora Vinissimo.
Criada pelos empresários Wlamir e Solange Rizzo, a Vinissimo nasceu da paixão de ambos pelos vinhos.
E sua primeira importação não deixa margem a dúvidas em relação a suas intenções. Ela está trazendo,
entre outros, os vinhos da conceituada vinícola australiana Clarendon Hills, que faz verdadeiras
obras-de-arte como o Astralis e o Romas. Este último, um puro Grenache, foi uma das estrelas
da degustação conduzida por Robert Parker no Wine Future, em novembro último (ver reportagem
a respeito na WS nº 26). Também fazem parte dessa primeira leva vinhos de produtores como Jean-Luc 
Thunevin (França), Antonio Saramago (Portugal), Castello de Sonnino (Itália), Daisy Rock e Dog Point 
(Nova Zelândia), Mauricio Lorca (Argentina) e Mosaique (Chile). Ao longo dos próximos meses virão 
vinhos biodinâmicos da Alsácia, modernos alemães e os vinhos do novo projeto que está sendo
desenvolvido no Alentejo por Saramago. Vinissimo – www.vinissimo.com.br

O narrador que virou 
vinho Da telinha da Globo

para a taça, o locutor esportivo 
Galvão Bueno agora já pode 
atualizar dois de seus mais 

conhecidos bordões e bradar em 
alto e bom som: “Vai que é teu, 

Galvão!!” ou, ainda, “Bueno 
Paralelo 31, é do Brasiiiiiil!!”. 
Durante a Expovinis 2010, o

mais conhecido narrador esportivo 
do país fez o pré-lançamento de 

dois dos primeiros rótulos de sua 
novíssima vinícola: o tinto Bueno 

Paralelo 31 e o espumante 
Bueno Cuvée Prestige, 

frutos da associação da recém-nascida Bellavista Estate Bueno com o consolidado Miolo Wine Group. 
Localizada na região de Campanha, no extremo Sul do Rio Grande do Sul, próximo dos vinhedos da Fortaleza 

do Seival, onde Bueno, a propósito, já criava gado e cordeiros, a mais nova vinícola do país era um sonho do 
apresentador, cuja paixão por “vinhos untuosos e encorpados” é antiga. “Acalentava esse projeto há muito tempo. 

Mas, há cinco anos, resolvi tocá-lo a sério, com o auxílio de Adriano Miolo, que costuma dizer que são vinhos 
elaborados a seis mãos: as minhas, as dele e a do consultor Michel Rolland”, afirmou à Wine Style para em 
seguida completar: “Mas eu digo que são apenas quatro: a desses dois profissionais, e mais o meu coração”. 

Para quem ainda não provou, o Bueno Paralelo 31 é um corte de Cabernet Sauvignon (60%), Merlot 
(30%) e Petit Verdot (10%). Quem acompanha a parceria de Rolland na Miolo já sabe o que vai encontrar: 

tintos com fruta madura, taninos macios, toque de madeira – o chamado estilo “Novo Mundo”, bem cuidado 
e fácil de gostar. O Bueno Cuvée Prestige, por sua vez, é um champenoise que usa as tradicionais 

Chardonnay e Pinot Noir, mas provenientes da Miolo, no Vale dos Vinhedos, e apresenta o mesmo padrão 
dos espumantes de alta gama do grupo gaúcho. Ao preço de 60 reais, tanto o tinto quanto o espumante chegarão 

ao mercado em agosto. Bellavista Estate Bueno - www.vinicolabueno.com.br 
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Secret Spot e Crooked Vines, dois portugueses de elite  Ampliando ainda mais
seu já alentado portfólio, a Casa do Porto traz para o Brasil novos e instigantes vinhos portugueses.
A equipe de Wine Style degustou os vinhos em primeira mão, apresentados por Rodrigo Gomes, diretor
da Casa do Porto. Os vinhos são provenientes de um projeto tocado a quatro mãos pelo viticultor
Gonçalo Sousa Lopes e pelo enólogo Rui Cunha. Dois vinhos se destacaram na degustação. Primeiro,
o Crooked Vines Douro Tinto 2005, produzido com uvas provenientes de vinhas velhas
plantadas no Cima Corgo, a mais prestigiada sub-região do Douro. Situadas em pequenos vales,

essas parreiras têm como característica o tronco envelhecido e retorcido - daí o nome do vinho “crooked 
vines”. A fermentação se deu em lagares de pedra e em tanques de aço inoxidável e o vinho foi 
amadurecido em barricas de carvalho por 16 meses. É um vinho escuro, de cor púrpura intensa
e aromas marcantes de frutas escuras em compota, com notas de violeta e toques resinosos. Muito 
expressivo na boca, é estruturado, encorpado, concentrado e muito persistente. Tem excelente potencial 
de guarda. Já o Secret Spot 2004 faz parte de um projeto que, segundo os autores, “tem como 
objetivo produzir vinhos de uma única vinha, que apresente potencial para produzir um vinho de 
qualidades únicas”. Assim, todos os anos são acompanhadas diferentes vinhas com potencial para 
produzir o vinho, sendo que somente uma será escolhida a cada ano. Visando manter o segredo
a cada vinha é atribuída uma cor, que será reproduzida na cápsula do vinho. Nessa edição foi 
escolhida uma vinha do Douro, com mais de 70 anos, à qual foi atribuída a cor dourada.
O rendimento desse vinhedo é muito baixo e cada videira não produziu mais do que 200 gramas
de uvas, o que mal dá para encher uma taça! A fermentação se deu em lagares de pedra, com pisa 
humana a pé. O amadurecimento se deu em barricas novas de carvalho, por 14 meses. O resultado
foi um vinho absolutamente espetacular, intenso, concentrado, saboroso e com aromas exuberantes
de frutas escuras, esteva, chocolate e tostado. Expansivo na boca, mostrou-se equilibrado, com
textura macia (taninos finíssimos e perfeitamente maduros) e longa persistência. Um belíssimo vinho,
para se beber agora ou guardar por muitos anos. Completando a linha foram apresentados dois vinhos
de entrada de gama: O Rhea Douro 2005 e o Rhea Reserva 2005, ambos com muita 

tipicidade e boa qualidade. Casa do Porto (11) 3061-3003.

Vinícolas espanholas chegam ao Brasil com modelo inédito de comercialização 
Coordenado pelo empresário Nelson Delgado, um grupo de quatro vinícolas espanholas se associou com o objetivo de 

trazer seus vinhos diretamente ao Brasil, sem intermediários. A notícia não poderia ser melhor para os consumidores, 
que terão à disposição ótimos vinhos, produzidos em quatro regiões diferentes e com uvas em ascensão no país. Entre 
elas, a Garnacha Vieja, a mais nova sensação da Espanha (veja matéria sobre a degustação de Robert Parker no

Wine Future na WS 26) e a Monastrell, ambas provenientes de vinhedos muito antigos, plantados “em vaso”.
E, o que é melhor, a preços justos. As vinícolas integrantes do consórcio são Hacienda del Carche, Bodegas

Aragonesas, Viña Garmendia e Chozas-Carrascal, instaladas respectivamente em Jumilla, Campo de Borja,
Arlanza (Castilla y León) e Utiel-Requena. Segundo informações de Delgado, os vinhos deverão estar disponíveis

para venda a partir de junho, num primeiro momento apenas em lojas especializadas, hotéis e restaurantes.
Posteriormente, alguns rótulos específicos também poderão ser encontrados em redes de supermercados.  

Supertoscanos da Tua Rita agora no Brasil Um dos chamados “supertoscanos” 
mais incensados pela crítica internacional, os vinhos da Tua Rita já estão à venda no Brasil, 
trazidos pela World Wine. A vinícola tem apenas 22 hectares de vinhedos e produz pouco mais 
de 40 mil garrafas por ano. O gostoso Rosso dei Notri IGT 2008, corte de Sangiovese 
(50%), Cabernet Sauvignon (20%), Syrah (15%), Merlot (10%) e Petit Verdot (5%),
é um vinho de entrada, de estilo mais leve, bom companheiro para massas à base de molho
de tomate. E tem a vantagem de não doer no bolso (R$ 98). Numa escala ascendente de preço,
o ótimo Giusto di Notri IGT 2007,corte de Cabernet Sauvignon (60%), Merlot (30%) 
e Cabernet Franc (10%), sai por R$ 371. E quem não teve a poupança afetada
pela crise financeira internacional pode levar para casa uma garrafa do badaladíssimo topo
da gama da vinícola, o Tua Rita Redigaffi IGT 2007, 100% Merlot, por R$ 1.200. 
World Wine – www.worldwine.com.br

Chef de Caves da Veuve Clicquot apresenta projeto 
Cave Privée Responsável por todas as etapas da produção do champanhe 
Veuve Clicquot, o mais vendido no Brasil e provavelmente no mundo, 
Dominique Demarville é, desde abril de 2009, o décimo Chef  de Cave
nos 233 anos de existência da famosa Maison de Reims. Demarville veio
ao Brasil para conduzir interessante degustação de vinhos-base de 
Champagne, antes de revelar os preciosos champanhes safrados, base
do projeto Cave Privée. O objetivo da primeira foi ilustrar a dificuldade 
que é combinar, a cada ano, os 600 vinhos da safra, oriundos de diferentes 
parcelas de vinhedo das três castas autorizadas (Chardonnay, Pinot 
Meunier e Pinot Noir), e mais 200 a 300 vinhos de reserva, até chegar 
à cobiçada fórmula do Veuve Clicquot Carte Jaune, o clássico 
champanhe não safrado de rótulo laranja, carro-chefe da vinícola. Segundo 
Dominique, a maior dificuldade consiste em manter o estilo da casa, ano 
após ano, independentemente das variações de safra, que são inevitáveis.
O grande segredo, na sua opinião, é a qualidade dos vinhos de reserva, 
que, no caso da Veuve Clicquot, podem ter mais 20 anos de idade - o mais 
antigo utilizado é um Chardonnay de Cramant de 1988. São esses vinhos 

especiais que dão o caráter e a qualidade final do Carte Jaune. Falando do projeto Cave Privée, Dominique contou 
ser o fruto do trabalho de várias gerações de viticultores e Chefs de Cave, que guardaram durante 30 anos
os Champagne Vintage (safrados), representativos das melhores safras de Champagne. Cada um desses 
vinhos, disponíveis em pequena quantidade, oferece aos apreciadores de champanhes envelhecidos um raro prazer.
Para o Brasil foram trazidos os Cave Privée Brut 1980, Brut 1990, Rosé 1978 e Rosé 1989.
Além dessas preciosidades, e fora da linha Cave Privée, a LVMH também está lançando dois exemplares
da excepcional safra de 2002, um Brut e um Rosé. Entre os vinhos degustados com Demarville destaque para
o Veuve Clicquot Cave Privée 1990, um champanhe de inigualável fineza e inebriantes aromas de frutas 
secas, manteiga, mel, tostado, brioches e especiarias. Na boca deixa sabor inesquecível, com mousse consistente,
bom corpo, equilíbrio perfeito, textura sedosa, longa persistência e personalíssimo retro-olfato, onde se destacam
notas minerais, de cogumelos, de leveduras e de tostado, amplificados pela refrescante acidez. Um fenômeno, 
infelizmente, para poucos privilegiados. LVMH - www.lvmh.com.br
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Quinta Santa Maria, inspiração para criar o “Douro Brasileiro” Com a presença do
empresário português Nazário dos Santos, um dos sócios da Quinta Santa Maria, e do enólogo Jean Pierre Rosier,
um dos grandes responsáveis pelo desenvolvimento da vitivinicultura em Santa Catarina e especialista em vinhas
de altitude, foram lançados os novos rótulos da Quinta Santa Maria. O projeto foi inspirado no Douro e criado
em 2004, no distrito de Pericó, em Santa Catarina, com vinhedos plantados em patamar, nas encostas do rio Lava 
Tudo, em São Joaquim. Hoje a empresa produz nove vinhos diferentes, dois brancos e sete tintos. Um dos mais 
interessantes é o Portento Branco, um vinho fortificado produzido com a uva Moscatel, ótimo para acompanhar 
sobremesas. O outro branco é o Utopia Glamour, um Chardonnay sem madeira, delicado e elegante. Os tintos
(Portento 2005, Gran Utopia 2008, Utopia Lote Um, Utopia Mosaïque e QSM Blend) são 
variações de cortes elaborados a partir das castas Cabernet Sauvignon, Merlot, Touriga Nacional e Tinta 
Roriz. Há também dois varietais: o Utopia Noir 2009, elaborado exclusivamente com a casta Pinot Noir, está 
sendo lançado no mercado; o Utopia Purpurata 2009, 100% Touriga Nacional, a grande casta do Douro, 
está em barricas e chegará ao mercado provavelmente em meados do ano.  Decanter – www.decanter.com.br

Adelaide, o “vinho do bem” de Mourinho e Ronaldo É por um
certo Adelaide, tinto topo de gama da Quinta do Vallado, que costumam balançar o

paladar e o espírito de solidariedade do atual treinador da Internazionale de Milão, o 
português José Mourinho, e do craque galáctico do Real Madrid Cristiano Ronaldo, 

que daqui a algumas semanas estará em campo na África do Sul, envergando a 
camiseta rubro-verde da seleção portuguesa. A predileção foi revelada pelo diretor da 
vinícola duriense João Ferreira Álvares Ribeiro – um dos chamados “Douro Boys” 

(ver Wine Style nº 20) – em recente passagem pelo Brasil para promover seus vinhos, 
agora em nova importadora. João, declarado torcedor do Porto, é tetraneto de Dona 

Antónia Adelaide Ferreira, a lendária Dona Ferreirinha, a quem o vinho é dedicado. 
E contou que grande parte das apenas 1.600 garrafas produzidas a cada safra são 

arrematadas por cerca de 100 personalidades do cenário político, cultural e esportivo 
de Portugal, a exemplo de Mourinho e Ronaldo. A razão é que toda a renda obtida 
com a venda desse rótulo é destinada à Associação Via Nova, instituição da cidade 

de Vila Real, no Douro, que acolhe crianças e adolescentes carentes. Engarrafado 
só em anos excepcionais, o Adelaide 2005 (R$ 500) é elaborado com 40 diferentes castas provenientes de 

vinhedos centenários da Quinta do Vallado, de baixíssima produtividade, em torno de 300 gramas de uvas por 
planta. Imponente, denso e concentrado no nariz, exibe um conjunto de notas que vai do couro a frutos macerados, 

com toques defumados, esmaltados e balsâmicos. Na boca, mostra notas herbáceas, minerais e de especiarias, 
com taninos ainda bem marcados, mas finos, além de grande complexidade e equilíbrio, em que pesem os 150 de 

álcool. Para completar, um elegante toque mineral no final. Foram mostrados também os Quinta do Vallado 
Douro Branco DOC 2008 (único sem passagem em barrica) e Tinto DOC 2007 (RS 81,60), servidos 
na classe executiva da TAP. E, num patamar acima, os ótimos, embora bem mais caros, Quinta do Vallado 

Touriga Nacional 2006 (R$ 200,40) e Quinta do Vallado Douro Tinto Reserva DOC 
2006 (R$ 240), que passam 17 meses em barricas de carvalho francês. Cantu – www.cantu.com.br

Arzuaga Navarro, nova estrela da tradicional Ribera del Duero Para apresentar seus 
vinhos e celebrar a parceria da vinícola fundada por seu pai, a Arzuaga Navarro, com a importadora Decanter, 

esteve no Brasil Ignácio Arzuaga Navarro. A vinícola nasceu com a compra, em 1990 (o primeiro vinho foi 
lançado em 1993) de uma finca em Ribera Del Duero, estrategicamente localizada entre a Vega Sicilia e a 

Pingus. Além dos vinhedos e da bodega, Florentino Arzuaga, que ainda comanda a vinícola, construiu no local 
um hotel e SPA de luxo e um restaurante. O enólogo que contratou trazia na bagagem trabalhos na Romanée-

Conti e na Vega Sicilia, pois, segundo Ignácio, os vinhos da Arzuaga Navarro buscam “equilíbrio e elegância”. 
Essas características, numa escala crescente de qualidade, estão presentes em todos os que estão à venda no 

Brasil, como o ótimo Arzuaga Crianza 2006 (R$ 140). Quem se dispuser a gastar um pouco mais, não 
se arrependerá dos R$ 430 investidos para levar para casa uma garrafa do Arzuaga Reserva Especial 

2004, com seu nariz sedutor e elegante e uma boca com fruta quase em geleia, madeira bem integrada e uma 
ponta de álcool a mais. Como curiosidade, esse vinho, que só é produzido nas melhores safras, leva no corte, além 

de Tinto Fino (Tempranillo), um pequeno porcentual de Albillo, casta branca tradicionalmente utilizada 
para “amaciar” os grandes tintos da região. O mesmo acontece com o excepcional Gran Arzuaga 2004, só 

que, nesse caso, as uvas provêm de vinhedos pré-filoxéricos. É um vinho que precisará de pelo menos mais 4 ou 5 
anos para chegar ao apogeu (em tempo: foram produzidas menos de 3.000 garrafas e cada uma custa quase mil 

reais!). Já o Pago Florentino 2007, feito com uvas de outra propriedade, em Castilla-La Mancha, é um 
vinho muito gostoso (fruta bem madura, boa acidez, taninos macios, boa persistência)e de bom preço (R$ 105). 

É um dos nove vinhos espanhóis que tem o nome da propriedade que lhe dá origem (“pago” é o equivalente a 
domaine) e talvez o único com o nome do próprio dono. Decanter – www.decanter.com.br

Sucre Reserva aposta na expressão varietal A Wine Company apresentou ao mercado
os novos vinhos da Sucre, produzidos no vale do Maule no Chile. A Wine Company é sócia no empreendimento, 
o que permite acompanhar todas as fases de produção dos vinhos e depois se encarregar diretamente de sua 
comercialização. Os novos Sucre Reserva são produzidos nas versões Syrah, Carmenère e Cabernet 
Sauvignon, varietais que se adaptaram perfeitamente ao solo e clima do Chile. A meta é que cada um expresse 
o mais possível a uva com a qual é produzido e todos passam por amadurecimento de 10 meses em carvalho 
majoritariamente francês. Eles se somam aos Sucre Cabernet Sauvignon, Carmenère
e Sauvignon Blanc, também provenientes do Maule, já conhecidos do consumidor brasileiro. 
Wine Company - www.winecompany.com.br
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Novo assemblage da De Lucca terá Tannat, 
Sangiovese e Nero d´Avola In vinea veritas. Para o conhecido 
produtor uruguaio de ascendência piemontesa, Reinaldo De Lucca,
cuja bodega leva seu sobrenome, é no vinhedo, e não na adega, que
nascem vinhos de qualidade. Embora não sejam certificados, os vinhos
de De Lucca (www.deluccawines.com) traduzem sua crença na 
vitivinicultura biodinâmica e também sua personalidade inquieta,
ao extraírem a melhor expressão das cepas brancas e tintas cultivadas

em 60 hectares de vinhedos próprios no terroir de Canelones, onde fica a bodega, uma das regiões vinícolas mais 
antigas do país, 30 quilômetros ao norte de Montevidéu. “Gosto de vinhos autênticos. Ser biodinamista é coisa
séria, um estado de espírito e, portanto, muito além de mera jogada de marketing”, enfatiza Reinaldo, que preconiza
a maturação completa das uvas. De fato, os rótulos da De Lucca, em especial os brancos, caracterizam-se pela acidez 
vibrante, a valorização da fruta e de sua tipicidade. Caso, por exemplo, de seu intrigante Sauvignon Blanc 
Reserva 2007 (R$ 30), que contém pequena parcela botritizada. Com notas de grape fruit, laranja e mel, seu 
primeiro ataque faz lembrar um Jerez espanhol. Ou do elegante Marsanne Reserva 2008 (90% Marsanne, 
10% Rousanne) (R$ 40,50), único de seus brancos com passagem de quatro a cinco meses em barricas de carvalho 
francês, que apresenta notas de damasco e nêspera. Os tintos, por sua vez, são vinhos gastronômicos e em geral 
apresentam taninos finos e baixo teor alcoólico (entre 12,5º e 13º), por conta de várias colheitas em diferentes datas
de maturação e da alta insolação média da região de Canelones. É o caso do rótulo ícone da bodega, o De Lucca 
Rio Colorado 2004 (R$ 135), um assemblage de Tannat (predominante), Cabernet Sauvignon e Merlot, 
com passagem de 24 meses em barricas de carvalho francês e americano de primeiro uso. De Lucca guarda na manga, 
para 2011, como contou a Wine Style, um novo tinto de corte, ainda sem nome, da recém-colhida safra 2010.
Sabe-se apenas que em sua composição entram Tannat (80%) e as italianas Sangiovese (10%) e Nero d’Avola 
(10%), provenientes de uma área de apenas 2,5 hectares, de baixa produção, comprada em 1910.  Não bastasse
esse novo corte, provavelmente único no mundo, o inquieto biodinamista ítalo-uruguaio revelou que acaba de plantar
a portuguesa Touriga Nacional e a italiana Aglianico em seu vinhedo, sinal de que outras novidades sairão,
em breve, de sua adega. Premium - www.premiumwines.com.br

Expovinhoff, novo formato de feira que veio para ficar Elogios rasgados, ambiente 
descontraído e alegre, degustação de ótimos vinhos sem aglomerações, amigos se reencontrando, palestras 

informais num local aprazível e amigável. Isso e muito mais foi o que se viu na primeira (espera-se, de muitas) 
edição da Expovinhoff, feira alternativa criada e administrada com rara competência por Fernanda Fonseca e

Beto Duarte. A Expovinhoff  contou com mais de vinte expositores, entre importadoras bastante conhecidas, 
como Casa do Porto, Interfood, Decanter e Ana Import, e mais novas como Max Brands, Cave Jado (vinhos da 

França), Sorio (vinhos da Córsega), SmartBuy Wines (vinhos da Califórnia) e MIB (vinhos do Chile).
Alguns produtores também estiveram presentes, como Ghisolfi (Piemonte) e Sucre (Chile, ver nota a respeito

nesta edição). Centenas de pessoas, entre sommeliers profissionais e enófilos passaram durante
todo o dia pela Expovinhoff, mostrando o acerto da iniciativa, que tem tudo para se consolidar no

concorrido cenário do vinho da cidade de São Paulo.

Vinoble 2010 dará especial atenção à enogastronomia O Salão Internacional dos Vinhos 
Nobres, mais conhecido como Vinoble, cuja 7a edição acontecerá em Jerez de la Frontera entre os dias 30 de 

maio e 2 de junho, promete muitas novidades para os apreciadores de vinhos doces e fortificados. A edição 2010, 
organizada pela prefeitura de Jerez e coordenada por Pancho Campo, único Master of  Wine da Espanha 

e fundador da Wine Academy of  Spain, que também dá total apoio ao evento, terá a participação da Real 
Academia de Gastronomia Espanhola, que organizará 4 sessões enogastronômicas na Torre del Homenaje, um 

dos lugares mais representativos do Alcazar de Jerez. À frente de uma dessas atividades estará o famoso chef  
espanhol Josep Roca, que, junto com o irmão Jordi, responde pela refinada gastronomia do Celler de Can Roca, 
três estrelas Michelin situado em Girona. Segundo Roca, “vamos demonstrar que os vinhos nobres são perfeitos 

para acompanhar qualquer tipo de prato”. Alguém duvida? Além da participação de Roca, a Vinoble 2010 
terá ainda como atração os alimentos da Cantábria, que serão harmonizados com vinhos escolhidos por David 

Denton, sommelier americano que coordenou a histórica degustação de Robert Parker no Wine Future. Participarão 
também os chefs e sommeliers da Dinamarca, ganhadores 

da Copa Jerez, que irão harmonizar vinhos nobres com 
pratos da culinária escandinava. As degustações especiais 
terão a participação de 8 Masters of  Wine. Além desses 
especialistas, a Vinoble 2010 contará com a prestigiosa 

presença de Pierre Lurton, diretor-geral do Château 
d’Yquem, de Sauternes. Vinoble: www.vinoble.org 

Susana Balbo lança linha Zohar Uma das enólogas mais famosas da Argentina, com vinhos de há
muito conhecidos do consumidor brasileiro, Susana Balbo está lançando no Brasil a linha Zohar, especificamente
para restaurantes. Na verdade, os vinhos são os mesmos que já integravam a linha Crios, de excelente relação
preço/qualidade, com outra marca. Segundo a enóloga, Zohar, um termo da cabala, significa luz/esplendor e tem 
significado especial para ela, pois é fruto de anos de meditação e marca seu re-encontro com Deus. Susana é mestre 
na complexa arte de produzir vinhos equilibrados com a Torrontés, uva branca que é sinônimo de Argentina, 
plantada no terroir que lhe tem conferido mais virtudes, Cafayate, região de Salta. Mas o Zohar Torrontés 
2009 já tem um pouco de uva comprada em Altamira, região de Mendoza, que, segundo ela, alcança qualidade 
equivalente à obtida em Salta. O vinho surpreende por ter uma paleta aromática muito atraente, sem o floral excessivo 
que caracteriza muitos vinhos dessa casta, com frutas brancas, toques herbáceos e muito frescor. O Zohar Syrah/
Bonarda (50% de cada) resgata o melhor caráter da Bonarda, uma das uvas mais plantadas na Argentina, 
mas que em geral produz vinhos simples, por excesso de produtividade no vinhedo. Com nove meses em barricas de 
carvalho francês (50%) e um ano em carvalho americano (50%), este corte conjuga muito bem a fruta intensa com 
especiarias, preservando boa acidez, o que facilita a harmonização com diversos pratos. Em sua linha tradicional, 
o Susana Balbo Malbec 2008, um dos carros-chefes da vinícola e um dos melhores vinhos dessa casta 
produzidos na Argentina, mostra maior complexidade aromática e maciez em boca, além de maior persistência, do que 
em safras anteriores. A explicação, segundo ela, é o uso de uma família de barricas confeccionadas com técnica inédita 
na Argentina. O processo de tostagem é mais longo (dura quatro horas), só que é feito por convecção (ar quente) e não
por contato direto da madeira com o fogo. Como novidades, Susana anunciou a chegada de um novo vinho, o 
Essential, um corte com 55% de Cabernet Sauvignon e 45% de Malbec, produzido especialmente para o 
Brasil. E, para 2010, de um late harvest de Torrontés, produzido com uvas do vinhedo em Altamira. 
Cantu - www.cantu.com.br
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RobeRt Mondavi wineRy

Fale com nosso televendas
Para são Paulo (11) 3623-2280
Para outras regiões 0800-77116000

Divisão De vinhos Da 
importaDora aurora

considerado o maior nome do vinho norte-americano, 
roBert monDavi é sinônimo de excelência, inovação e 
perseverança. seu trabalho foi fundamental para projetar, 
perante o mundo, a qualidade dos vinhos do napa valley. 
conheça os vinhos que representam essa história de sucesso 
que conquistou o mundo. uma exclusividade da inovini – 
divisão de vinhos da importadora aurora. 
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Aumenta a oferta de rótulos californianos O número de rótulos californianos à disposição
do consumidor brasileiro praticamente dobrou, com a chegada ao país da primeira leva de vinhos importados
pela SmartBuy Wines. O foco principal da importadora são, justamente, brancos e tintos californianos,
bem pontuados nas publicações internacionais (ver notícia em WS nº 26).  Além de nomes mais conhecidos, 

como Château Montelena, entre os brancos, e Silver Oak, entre os tintos, vieram interessantes exemplares
de outros produtores. Caso da excelente vinícola Duckhorn, uma das primeiras do Napa a apostar
firme na Merlot, presente no ótimo Merlot Napa Valley 2007 (que leva 10% de Cabernet 
Sauvignon e 1% de Petit Verdot), um vinho redondo e macio em boca, com acidez correta, muita 
fruta, estrutura firme (taninos finos) e boa persistência. (R$ 199 com os 15% de desconto a que
os membros do “clube” da importadora, que se comprometem a comprar três vinhos a cada dois meses,
têm direito). Na mesma faixa de preço, também merece destaque o Siduri Rosella´s Vineyard 
Pinot Noir 2007, da apelação Santa Lucia Highlands. Embora com um pouco de álcool (140)
e de corpo a mais que os clássicos Pinot Noir da Borgonha, é um vinho gostoso e sedutor, no nariz
e na boca. Especialidade californiana, a Zinfandel está muito bem representada pelo Hobo 
Zinfandel 2007. Como é característico nos vinhos dessa casta, a combinação de fruta bem madura, 
150 de álcool e 15 meses em carvalho novo enche a boca e certamente vai conquistar muitos consumidores 
(R$ 79 para os membros do clube). Já o Educated Guess Cabernet Sauvignon 2007
(na verdade um típico corte bordales, pois leva 7% de Cabernet Franc, 6% de Merlot e 2%
de Petit Verdot,) é uma boa opção na casta que tornou o Napa famoso, por pouco mais de R$ 110
para quem não é membro do clube. SmartBuy Wines - www.smartbuywines.com.br

Villa Francioni lança late harvest de garagem Contadas uma a
uma, elas somam apenas 500 garrafas. Ao melhor estilo vins de garage, esta é a 

produção total do Villa Francioni Sauvignon Blanc Colheita Tardia 
2005 (R$ 248), que estará à venda nas próximas semanas por meio do telefone e do site da vinícola catarinense.

O pré-lançamento deste novo late harvest brasileiro ocorreu no final de abril, em São Paulo. Elaborado pelo gaúcho 
Orgalindo Bettú, enólogo-chefe da Villa Francioni, o novo rótulo é um vinho de sobremesa botrytizado com passagem de 

cinco anos em barricas de carvalho novo. Parcialmente desidratada no vinhedo, após a ação da Botrytis cinérea
(fungo responsável pela chamada podridão nobre), a Sauvignon Blanc é congelada na adega, por meio da

crio-concentração do mosto (congelamento em que o suco é separado da água), quando então é completado seu processo de 
desidratação.“São necessários 5 kg de uva para produzir 500 ml de vinho”, informa Bettú, o que contribui para inflar 

também o preço final. O resultado é um vinho com teor alcoólico de 16,40, que exibe cor dourada intensa e cristalina, 
aroma e paladar com notas de passas, figo e alcaçuz, boca persistente e a acidez tipicamente pronunciada da

Sauvignon Blanc. Bettú adiantou à Wine Style dois novos lançamentos da vinícola: em 2011, chega o Villa 
Francioni Nebbiolo 2005, de produção restrita também a 500 garrafas, com passagem de cinco anos em barrica 

francesa de primeiro uso, cujo engarrafamento ocorrerá nos próximos meses; depois, um outro vinho doce, inspirado no 
“passito de panteleria”, elaborado a partir de uvas tintas, dentre elas, a Syrah, ainda sem data prevista para

ser lançado. Vila Francioni - www.villafrancioni.com.br
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É COMO UM DIAMANTE:
        DEVE SER USADO APENAS
   EM OCASIÕES ESPECIAIS.

APRECIE COM MODERAÇÃO.

Seu prazer, nossa paixão.

Sua nova importadora.
Reserve esse prazer: 11 4195-5554.

vinissimo.com.br

Excelente avaliação de Robert Parker: 99 pontos.

Altos Las Hormigas vai lançar Gran Reserva “Fomos os verdadeiros pioneiros
da Malbec na Argentina”. A afirmação do respeitado enólogo italiano Alberto Antonini pode
soar como bravata, mas tem respaldo nos fatos. Nos anos 90, quando estudava enologia
em Davis, Califórnia, Antonini teve sua atenção despertada para os Malbec argentinos por
um colega daquele país. De volta à Itália, já formado e trabalhando como enólogo na Antinori, 
foi visitar Argentina e Chile com um amigo, o empresário Antonio Morescalchi, interessado
em fazer um investimento em vinho. Em Mendoza, depois de conhecerem vinhedos plantados
com castas internacionais, se encantaram com uma quinta de 216 hectares plantada com a,
na época, desprestigiada Malbec. E fecharam a compra (“muito ingenuamente”, como admite
hoje Antonini) em três dias. O resto é história. Em 1997, lançaram o primeiro vinho com uvas 
compradas de terceiros. Em 1999, o primeiro Malbec Altos Las Hormigas, produzido
com uvas próprias. E até 2003 produziram exclusivamente duas linhas de Malbec (normal
e Reserva). Naquele ano, acrescentaram um vinho de Bonarda, por sinal de excelente relação 

preço/qualidade, outra casta praticamente autóctone do país e, como a Malbec no passado, pouco prestigiada.
Hoje, os Altos Las Hormigas são quase referência em Malbec elegantes e sedutores, a exemplo do delicioso 2009,
que está pronto para beber. Mas Antonini acredita que os bons Malbec tem grande potencial de guarda.O Reserva 
2004, provado em sua recente visita, é uma prova. Mas o Malbec Reserva 2006, fruto de uma safra que 
Antonini define como “perfeita”, tem a vantagem de estar à venda no Brasil (US$ 52,50), embora, segundo ele,
só vá alcançar a plenitude daqui a pelo menos dez anos. Dessa mesma safra, só que com uvas de um vinhedo em 
Vistaflores, está em fase final de gestação o primeiro Malbec Gran Reserva da vinícola. Depois de passar
36 meses em carvalho frances novo, as 6.000 garrafas que foram produzidas repousam na adega, para lançamento
no final deste ano ou início de 2011. Mistral - www.mistral.com.br

Tenuta Sette Ponti melhora preço Reduções de preço são sempre boa notícia para o consumidor, 
independentemente das razões que as motivaram. Em visita ao Brasil, Stefano Maggini, diretor de exportação da 

vinícola italiana Tenuta Sette Ponti, anunciou que, de comum acordo com sua importadora, a World Wine, os
preços de seus produtos no mercado brasileiro foram reduzidos. A retração nos grandes mercados consumidores,
como os Estados Unidos, e a própria desvalorização do euro, certamente ajudaram. Mas o que importa é que o 
Crognolo IGT 2007, antes vendido por R$ 164, será agora vendido por R$ 137. Não é exatamente uma 

barganha, mas um estímulo para quem gostaria de colocar esse exemplar da Toscana na adega. Tem cor rubi escura, 
halo médio, aroma complexo de frutas vermelhas, especiarias e baunilha, excelente acidez, equilíbrio e persistência.

O corte é 80% Sangiovese, 10% Merlot e 10% Cabernet Sauvignon. Em patamar superior aparece o 
Oreno IGT 2006 (R$ 279), encorpado, mas elegante, que impressiona pela explosão de aromas. A vinícola 

fica na região de Chianti e seu nome refere-se às sete pontes que cruzam o rio Arno, de Arezzo a Florença. Tem 60 
hectares de vinhedos e, até 1997, vendia suas uvas para grandes produtores, como Antinori. A partir de então, com o 

auxílio do enólogo Dr. Carlo Ferrini, busca o equilíbrio entre a tradição da Sangiovese e a modernidade das uvas
internacionais, como Cabernet Sauvignon e Merlot. World Wine - www.worldwine.com.br
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Todas as boinas de Benjamin Romeo e seu inédito Rioja 
clássico Produtor do premiadíssimo La Cueva del Apontador, Benjamin 
Romeo é um dos grandes nomes da moderna vinicultura riojana. Além de sua 
proclamada paixão pela família, pelo filho Andrés e pelos vinhedos aninhados
em La Guardia, a 15 km do pequeno povoado de San Vicente, onde fica sua bodega,
a marca registrada deste craque do vinho espanhol é a onipresente boina na cabeça. 
Em sua mais recente viagem ao país, Romeo confidenciou à Wine Style que as peças 
são uma verdadeira mania e que sua coleção conta mais de uma centena delas.
“Meus amigos e familiares sabem dessa minha predileção e trazem exemplares 
de todos os lugares do mundo. Do Brasil, também vou levar mais algumas na 

mala”, disse, ajeitando sua boina na cabeça, após exibir timidamente e de forma quase confidencial a indisfarçada 
calva. Porém, bem mais importante, Romeo desmistificou que só faça “vinhos para milionários”, em referência aos 
excepcionais La Cueva del Contador  2005 (R$ 390) e Cacareaba (R$ 308), ambos de impressionante 
personalidade e estrutura que inclui baixo teor alcoólico, mineralidade e ótima acidez natural, e cotados na casa 
dos três dígitos. “Os impostos no Brasil são muito altos”, protestou. Mais amigável ao bolso, seu Predicador 
2006 (R$ 135), com notas de frutos maduros, minerais, tabaco e baunilha, paladar fino e elegante, e ótima relação 
preço/qualidade, serve de parâmetro para o seu mais novo projeto, desenvolvido atualmente com outro produtor da 
Catalunha, batizado de Vins del Massis (em catalão, massis significa maciço). Ali, a nova bodega de Romeo já 
elaborou o Macizo (assemblage das cepas espanholas Xarell e Garnacha Blanca com a italiana Malvasia, 
fermentação de 7 meses de barricas francesa, 10,5º de teor alcoólico) e está fazendo ensaios para os inéditos Massis 
(espumante “blanc des blancs” com as uvas Xarello e Malvasia) e um rosado que, segundo o produtor, expressará 
“a intrigante alma catalã”. O produtor-enólogo ainda revelou em primeira mão que está em gestação um novo tinto 
top de sua lavra: o Gran Reserva Carmen Hilera, dedicado à mãe octogenária, que leva Tempranillo 
(90%), Garnacha (7%) e Graciano (3%). Safra de 2007, o vinho, com passagem de 36 meses em barricas 
francesas antigas de quinto uso, uma “preciosa herança familiar”, será engarrafado em agosto e guardado por mais 
dois anos. “Terá o perfil e o ‘punch’ de um Rioja clássico”, garante. Só não se sabe a que preço uma de suas
4 mil garrafas chegará ao Brasil. Grand Cru - www.grandcru.com.br

Late Harvest é destaque da Viña Echeverria Viviane Echeverria,
diretora comercial da Viña Echeverria, esteve no Brasil para apresentar os vinhos da 

empresa, que estão chegando ao mercado pelas mãos da Paralelo 35, importadora 
sediada no Rio de Janeiro. A Echeverria é uma empresa familiar, dedicada à produção 
de vinhos desde o princípio do século 20. A tradição em agricultura da família é ainda 
mais antiga, desde 1700. Situada no tradicional vale de Curicó, a vinícola se destaca 
pela produção de vinhos de alta qualidade, de diferentes estilos e varietais. Da extensa 

gama que produz, destacaram-se o ótimo Cabernet Sauvignon Reserva 
2006, com exemplar tipicidade e preço muito atrativo, o Founder’s Selection 

Cabernet Sauvignon 2003, vinho de alta gama, complexo e elegante, e o delicioso Late Harvest 
Sauvignon Blanc 2005, produzido com uvas acometidas pela Botrytis Cinerea, a chamada

“podridão nobre”.  Paralelo 35 - www.paralelo35sul.com.br

Mais de 80 das maiores personalidades 
do mundo do vinho 

Os MelhOres vinhOs dO MundO, 
eM uM evento incomparável 

As maiores celebridades do mundo do vinho vêm novamente 
ao Brasil para conversar e degustar com você

realizado apenas a cada dois anos, o encontro Mistral já se consagrou como o 
mais importante  evento de  vinhos  realizado  na   América   latina e um dos mais  
importantes de todo o mundo. 

de fato, nenhuma descrição do encontro Mistral é tão impressionante quanto olhar 
a lista dos produtores que dele participam — com os maiores e mais consagrados 
nomes do vinho, como Catena Zapata, Cos d’estournel, Paul hobbs, Biondi santi, 
Quinta do vale Meão, Penfolds, luis Pato, viña Montes e mais 80 grandes estrelas. 

para quem gosta de vinhos, é simplesmente imperdível.

São paulo
7, 8 e 9 de Junho
hotel Grand hyatt são Paulo

rio de Janeiro
10 de Junho
sheraton rio hotel & resort

preço: r$290,00 por dia de participação
Apenas 200 ingressos por dia são vendidos ao público, para que 
você possa mesmo conversar e degustar pessoalmente, em perfeitas 
condições, com quem produz os melhores vinhos do mundo.

reservas e informações: (11) 3372 3400
Como o número de ingressos é muito limitado, é essencial reservar com 
antecedência. não haverá venda de ingressos no local.

APRECIE COM MODERAçÃO
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Belo Horizonte - Av. Senhora do Carmo, 1.650 Sion Tel.: 31 3286 7077
São Paulo - Alameda Franca, 1.225 Jardim Paulista Tel.: 11 3061 3003

Vitória - Aleixo Neto, 1.204 Praia do Canto Tel.: 27 3225 3260

www.casadoportovinhos.com.br

Neyen de Apalta é o conjunto perfeito de tradição e modernidade que caracteriza a história da 
vinícola, que foi fundada em 2002 pela família de Rojas. Seu nome Neyen, quer dizer espírito, 
espírito de dedicação e perfeição buscados em cada uma das suas safras, com o apoio e a 
experiência dos consultores, Patrick Valette e Eduardo Silva.

O Espírito
de Apalta

O Espírito
de Apalta
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Safra 2005

Herdade do Rocim é boa novidade do Alentejo Dentre as boas novidades da delegação 
lusa, que este ano ampliou sua participação na Expovinis tanto em quantidade quanto em qualidade, 
chamou a atenção a jovem e emergente vinícola alentejana Herdade do Rocim (www.herdadedorocim.com). 
Projeto da produtora e enóloga Catarina Vieira, de 33 anos, formada em Agronomia com pós em Enologia 
pela Universidade do Porto, seus rótulos passam a integrar o catálogo da importadora Premium. 

Localizada entre a Vidigueira e Cuba, no Baixo Alentejo, a vinícola foi adquirida pelo pai
de Catarina, José Ribeiro Vieira, executivo de sucesso que comanda o grupo Terralis/Movicortes, 
com atuação em vários setores, que lhe deu a propriedade de 100 hectares, dos quais sessenta 
de vinhedos, para que fosse totalmente reestruturada por ela. Ex-aluna do professor australiano 
Andrew Birks, da Charles Sturt University, expert em vinificação de brancos, foi a partir
dele que Catarina ampliou seu fascínio pelas castas lusas brancas. Com isso, em 2006,
a vinícola lusa apostou na plantação de mais sete hectares das cepas Antão Vaz, Arinto
e Alvarinho, totalizando atualmente 20 castas diferentes, além das 40 tintas lá existentes. 
Paradoxalmente, porém, não foram seus brancos frescos, de aromas frutados, com acidez vibrante
e ótima relação custo/benefício, que primeiro chamaram a atenção dos críticos. Foi um tinto,
o Grande Rocim Doc Reserva 2007 (R$ 390), que lhe rendeu o primeiro 
reconhecimento internacional. A crítica inglesa Sarah Ahmed, do site “The Wine Detective” 
(www.thewinedetective.co.uk), elegeu-o um dos 50 melhores vinhos lusos, em 2009. Elaborado 
com a Alicante Bouschet, o vinho, que só é produzido nos melhores anos, estagia durante
18 meses em barricas de carvalho francês de grão extrafino, com dupla passagem por barrica
nova, além de mais 1 ano e meio em garrafa. O resultado, em que pesem os 15,50 de álcool,
é uma bebida de aromas e paladar complexos, de frutos negros maduros, toques abaunilhados 
refinados, já pronta para beber, mas com grande potencial de guarda. A produção é de apenas 

3.500 garrafas, todas numeradas. Também vale conferir a linha reserva Olho de Mocho Tinto (Syrah, 
Touriga Nacional e Alicante Bouschet, 14º de teor álcoolico; R$ 150), de ótima relação preço/qualidade
e Branco (100% Antão Vaz, R$ 95) e o Rocim 2006, de perfil moderno (R$ 75). Catarina produz ainda,
o “rótulo sentimental” Vale da Mata, com as castas Aragonez, Syrah e Touriga Nacional,
provenientes de vinhedos comprados por seus avós, homenagem da talentosa neta aos patriarcas.
Premium - www.premiumwines.com.br

“Pop”, da Pommery, já está no Unique Os hóspedes do exclusivo hotel Unique, em São Paulo, 
original projeto do arquiteto Rui Ohtake, são os primeiros no Brasil a encontrar no frigobar de seus quartos 

as charmosas garrafinhas do champagne Pop, da Pommery. Um dos maiores sucessos da conhecida casa de 
Champagne, a Pop não foi o único lançamento da Pommery a introduzir uma dose do marketing moderno no 
sisudo mundo do champanhe. Também fazem parte de sua linha o Summertime, um Blanc de blancs, o

Wintertime, um Blanc de noirs e o Springtime, rosé, além do carro-chefe, a Brut Royale e da 
tradicional Cuvée Louise. Todas elas estão de volta ao mercado brasileiro, já que o país é considerado 

um mercado de grande potencial para a marca, como informou o gerente de exportação da Pommery,
Frédéric Baiocco, por ocasião da Expovinis. Cantu - www.cantu.com.br
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CURSOS: BÁSICO
DE VINHOS E DE PAÍSES.

NOVA SEDE ABS-SP.
Rua Gomes de Carvalho, 1327/1329, 2º andar, cj. 21

Edifício Olympia Park.
Inscreva-se: (11) 3814-7853 e 3814-1269

ou acesse www.abs-sp.com.br

Os surpreendentes vinhos do espanhol Raúl Pérez 
Seguindo a linha de trazer para o Brasil vinhos de minúscula produção
e de enólogos criativos, a Casa do Porto apresentou mais uma de suas 
novidades, como sempre garimpadas por seu incansável e talentoso
sommelier, Ariel Perez. E desta vez ele se superou, mostrando tenacidade
exemplar. Após cerca de um ano e meio conseguiu convencer o enólogo
espanhol Raúl Pérez, um artesão do vinho que desafia definições,
a vender seus vinhos no Brasil. Os vinhos de Pérez são únicos e até difíceis 
de descrever, pois fogem completamente de qualquer padrão convencional. 
Raúl, que é tímido e de fala contida, explica detalhadamente cada um
dos vinhos, produzidos com técnicas pouco usuais e particulares para cada 
um e para cada safra, numa receita única e sem repetição. Produzidos

em quantidades minúsculas, são vinhos com altas notas na imprensa internacional e muito disputados em todo
o mundo. Sua grande especialidade são os vinhos produzidos com varietais autóctones da Espanha, em particular
a Mencía, a Prieto Picudo e a Godello, esta última uma uva branca que goza de grande prestígio na Espanha. 
Dentre os onze vinhos apresentados por Raúl em evento especial na Casa do Porto em São Paulo, destacaram-se
o Ultreia La Claudina 2007, um puro Godello de finíssimos aromas de frutas maduras mescladas
a sofisticados toques minerais, intenso, delicioso e longo; o A Trabe Red 2005, produzido com uvas (Mencía, 
Alicante Bouschet, Bastardo, Samarrica e Serodio Tinta) provenientes de videiras de 120 anos, plantadas
em Monterrei, na Galícia, que exibiu aromas de frutas escuras maduras, mescladas a toques florais (violeta)
e balsâmicos (cânfora), com sabores complexos e instigantes, boa textura e longa persistência; o inusitado El Pecado 
2007, vinho onde a Mencía de Ribera Sacra na Galícia mostra sua melhor forma, exibindo sofisticados aromas
de frutas escuras em compota, mescladas a notas animais e de café finamente tostado e boca potente e muito interessante; 
e o Rara Avis 2007, um Prieto Picudo de Castilla Y León em pureza, que surpreende pelos aromas que remetem
a frutas exóticas, mescladas a chocolate, violetas e tostado, e pela ótima expressão na boca, com textura macia,
muita concentração, longa persistência e retro-olfato exuberante. Casa do Porto - www.casadoporto.com


