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“A cAdA edição, os editores de Wine style selecionAm vinhos que considerAm comprAs interessAntes, ou porque são bons exemplos
de um estilo, região ou vAriedAde, ou porque oferecem boA relAção preço/quAlidAde em suA respectivA fAixA de preço.

Alzania Crianza 2003  (Ribera del Duero/Espanha) – Mais uma 
ótima surpresa espanhola,  este “crianza” encanta pelos complexos 
e elegantes aromas de frutas escuras maduras,  mesclados a choco-
late,  especiarias e f ino carvalho tostado. Intenso e potente,  apre-
senta taninos f inos,  ótima fruta e longa persistência.  De quebra, 
tem ótima relação preço/qualidade. (Casa do Porto)  -  AA 

Avondale Reserva Muscat Blanc 2007  (Paarl/África do Sul)  – 
Deliciosamente doce, este sul-africano exibe aromas de mel, casca de 
limão, lichias e tangerina. Na boca mostra ótimo equilíbrio, acidez re-
frescante e bom corpo, com sabores agradáveis e persistentes. Ótima 
opção para finalizar um jantar. (Vinhos do Mundo) - PC

Bogle Chardonnay 2007  (Califórnia/Estados Unidos) – Um Char-
donnay  cal iforniano sem o excesso de madeira de alguns exem-
plares.  Fresco, apresenta notas cítr icas e leves toques de nectarina, 
tanto no nariz  como na boca, e sugestões de ervas no retrogosto. 
Despretensioso, tem boa relação preço/qualidade, mesmo em se 
tratando de um vinho norte-americano. (Smart Buy Wines) -  FB

Casa Marin “Lo Abarca”Pinot Noir 2009  (San Antonio/
Chile)  – Com muita fruta madura (geleia de morangos) no nariz  e 
na boca, oferece boa acidez,  corpo médio e taninos bem macios.  O 
álcool a mais (14%), que se revela no nariz  e na boca, é t ípico da 
maioria dos PN  do Novo Mundo. E produz um final de boca quase 
doce, mas que resulta num vinho gostoso e fáci l  de beber.  Obvia-
mente, passa (muito)  longe da complexidade dos bons exemplares 
da Borgonha. Em compensação, não requer o mesmo investimento 
que os gauleses. (Vinea) -  GV

Ciranda 2006  (Alentejo/Portugal)  – Por 20 dólares a garrafa, 
esse “regional alentejano”, produzido pela prestigiada Herdade 
dos Coelheiros,  é o que se costuma chamar de “bom e barato”. 
Corte de Aragonês  e Syrah ,  é um vinho predominantemente frutado, 
que mostra boa acidez,  taninos já praticamente sem adstr ingência 
e corpo médio,  ou seja,  bom perfi l  gastronômico. Ótimo para o dia-
a-dia! (Mistral )  -  GV

D’Aria Gran Reserva Shiraz/Viognier 2008  (Durbanvil le/
África do Sul)  – Interessante t into sul-afr icano, encanta de ime-
diato pelos aromas de frutas vermelhas e negras (cerejas e amo-
ras) ,  complementadas por notas de especiarias,  tostado e f loral . 
Encorpado, macio,  longo e com ótima concentração de frutas,  exibe 
elegante e complexo retro-olfato mineral ,  com frutas e alcaçuz.  
(Berenguer Importadora)  -  PC

Domaine Fayat-Thunevin 2006 (Lalande de Pomerol /França) – 
Varietal  de Merlot  de vinhas de 35 anos de idade, projeto con-
junto dos Chateaux Valandraud e La Dominique. Aromas “de l ivro” 
a frutas si lvestres,  bolo de frutas,  violetas,  tostado elegante.  Rico 
no palato,  ainda jovem, mas acessível .  É um dos vinhos t intos da 
classe executiva da TAM. (Casa do Porto)  -  AL

Hermann Dönnhoff Trocken Weissburgunder 2007  (Nahe/
Alemanha) – Um raro “Pinot Blanc” com aromas cítricos e de peras, 
fundo mineral e paladar de grande vivacidade. Fresco e macio, com 
leve sensação de doçura. Sofisticado e elegante, é um branco de fina 
estirpe, de um dos melhores produtores do Nahe. (Decanter) - AL

Roqueta Garnacha Crianza 2007  (Catalunha/Espanha) – Pa-
rece que, de repente,  o mundo descobriu os vinhos desta cepa. 
Part icularmente, sempre fui  um apaixonado por ela.  Este é um bom 
vinho para o dia-a-dia.  Destaca-se pela t ipicidade, pelos delicados 
aromas e pela acidez refrescante.  Estágio de 6 meses em barricas 
francesas. (Decanter)  -  GL

Wakefield Saint Andrews Riesling 2005  (Clare Valley/Aus-
trál ia)  – Riesl ing  de el ite da Austrál ia,  prova inconteste da ex-
celência da uva na terra dos cangurus.  De cor palha esverdeada, 
exibe aromas intensos de pera,  cítr icos e minerais,  t ípicos da cas-
ta.  Mostra ainda exuberante acidez,  corpo médio e ótima persistên-
cia.  (Casa Flora)  -  ET

Berenguer Importadora  0800  6455001 ;  casa do porto www.casadoportov inhos.com.br ;  casa flora www.casaf lora .com.br ;
decanter www.decanter.com.br; mIstral www.mistral.com.br; smart Buy wInes www.smartbuywines.com.br; vInea www.vinea.com.br;
vInhos do mundo www.vinhosdomundo.com.br

laBerInto sauvIgnon Blanc 2007 (mAule/chile) – tem As mãos mágicAs de rAfAel 

tirAdo, seu enólogo-proprietário. A viñA riberA del lAgo produz ApenAs

3.000 gArrAfAs deste delicioso sAuvignon blAnc,

de um pequeno vinhedo junto Ao lAgo 

colbún. fresco Até A AlmA, minerAl, 

cítrico, herbáceo, com finAl AgrAdável

e longo. nAdA de frutAs tropicAis em 

demAsiA; estilo mAis loire. um dos melhores

dA vArietAl que degustei nos últimos tempos. (cAsA do porto) - gl


