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Cheval des Andes 2006 consegue juntar o melhor de dois mundos O Cheval
des Andes é um clássico exemplo de sucesso quando se associa a tradição enológica do Velho Mundo
(no caso a francesa) aos privilegiados terroirs do Novo. Fruto da união entre o Château Cheval Blanc,
um dos dois Premiers Crus classe A de St-Émilion, e a Bodegas Terraza de los Andes, do grupo LVMH, 
o vinho tem logrado juntar o melhor dos dois mundos desde que foi lançado. A voluptuosidade da Malbec 

mendocina é modulada pela altura dos vinhedos; e a arte bordalesa do assemblage otimiza o corte com 
cepas como a Cabernet Sauvignon, a Merlot e a Petit Verdot, gerando um vinho potente e ao 
mesmo tempo elegante e equilibrado, que amadurece durante 18 meses em barricas de carvalho francês
e 12 meses em garrafa. Obra de um time de peso, que inclui Pierre Lurton, Hervé Byrne Scott
e o responsável direto pelo vinho – o enólogo Nicolas Audebert. Wine Style esteve presente ao lançamento 
do Cheval des Andes 2006, realizado no agradabilíssimo e sofisticado Cheval des Andes Vine 
Loft, com direito à paisagem deslumbrante dos Andes emoldurando a cancha de polo, local em que 
ocorreu uma disputada partida entre os times das Bodegas Terrazas de los Andes. No dia seguinte à 
pugna foi promovida uma degustação vertical que incluiu esta safra de qualidade superlativa: cor rubi-
púrpura densa, aroma intenso de ameixa, grafite e especiarias, com uma sugestão de alcaçuz e bom 
corpo, com taninos abundantes muito finos. Equilibrado em álcool e acidez, é elegante e apresenta final 
longo e prazeroso. Vinho de longa guarda, sua mescla inclui 60% de Malbec, 35% de Cabernet 
Sauvignon e 5% de Merlot. Também foram degustados exemplares das safras 1999 e 2001 (ambas 
com 60% de Cabernet Sauvignon e 40% de Malbec) e 2004, cuja composição inclui a Petit 
Verdot. Exceto o 1999, já pronto para beber, os demais necessitam de maior tempo de adega para 
mostrar todo o seu potencial. Foi degustado, também, com exclusividade, o 2007, ainda estagiando
em garrafa, mas de futuro bastante promissor. Moët Hennessy do Brasil – www.lvmh.com 07

Ortega Fournier, criatividade e inovação 
em três países José Manuel Ortega Gil-Fournier, 

o dinâmico proprietário da vinícola O. Fournier, 
representada no Brasil pela Vinci Importadora, esteve 

novamente aqui, para mostrar as novidades de sua 
empresa. O simpático José Manuel começou a produzir 

vinhos na Argentina, depois de uma bem sucedida 
carreira em bancos de investimento. Hoje, tem vinícolas 

também na Espanha e no Chile. Irônico, diz ficar 
constrangido quando vai a degustações e ouve de outros 

produtores que suas vinícolas têm 72 anos e informa que 
a sua tem 72... meses. Beirando a provocação, diz que 
seu “principal propósito é voltar a valorizar as vinhas 

e não endeusar os enólogos”. Em cada país faz questão 
de ter enólogos exclusivos, que não podem ter projetos 

próprios ou dar consultoria para outros produtores. Em 
outras palavras, exige dedicação e comprometimento. Fiel aos seus princípios, nunca usa consultores externos – 

diz não acreditar nesse tipo de marketing – e tem equipes específicas em cada país. Somente seu enólogo-chefe 
José Mario Spisso viaja para os três países “visando dar coerência aos três projetos”. Entre as novidades por 
ele contadas, vale a pena destacar o plantio de Malbec em Ribera del Duero e o aumento da porcentagem de 

Merlot (50%) no O. Fournier Ribera del Duero 2009, sendo os restantes 50% de Tempranillo. 
Com essa composição, o vinho será classificado como Vino de La Tierra de Castilla y León e não mais Ribera 

del Duero DO. Outra revelação foi a de que o argentino B Crux 2010 terá a Touriga Nacional em seu 
corte, proveniente de um vinhedo de 12 anos, plantado no vale do Uco. Finalmente, contou que em breve teremos 
um O. Fournier, seu vinho top, do Maule, no Chile. Será um corte de Cabernet Franc de um vinhedo de 120 

anos, Cabernet Sauvignon (100 anos) e Carignan (80 anos), com todas as videiras plantadas “em vaso”. 
Na degustação conduzida por ele, destacaram-se o B Crux 2005 – delicioso, com aromas de frutas negras e 

chocolate, bom corpo, macio e muito longo; o Spiga 2005, de Ribera del Duero, muito aromático e expressivo, 
sabores agradáveis, macio, encorpado e com excelente persistência e o Alfa Crux Malbec 2005, um vinho 

sedutor e hedonístico, pleno de frutas, com notas florais e de chocolate, equilibrado, concentrado e muito persistente 
Vinci – www.vincivinhos.com.br 

Salentein comemora dez anos com
“Pepe” Galante No mundo do futebol, é comum um

craque ou técnico famoso trocar um grande clube por outro.
No mundo do vinho, é raro um enólogo conhecido trocar de vinícola, 

principalmente depois de muitos anos de trabalho à frente de uma 
que seria equivalente, no futebol, ao Manchester United ou ao
Real Madrid. Mas isso acaba de acontecer em Mendoza, na 

Argentina, com o anúncio de que José “Pepe” Galante, enólogo-
chefe da Catena Zapata, onde trabalhou por mais de trinta anos, 
está assumindo o mesmo cargo nas Bodegas Salentein, de capital holandês, que também controla a vinícola Callia, em 

San Juan. Um dos responsáveis pela extraordinária qualidade alcançada pelos vinhos da Catena nos últimos anos, 
Galante é professor da Universidade de Mendoza e já produzia o vinho Mapema em parceria com seu colega e
amigo Mariano di Paola, enólogo-chefe da vinícola Rutini. Instalada no vale de Uco, a Salentein, que neste ano
completa dez anos, é uma das vinícolas mais modernas de Mendoza, contando ainda com pousada e restaurante.

Evidentemente, a partir de agora, seus vinhos só terão a ganhar com a experiência de Galante, um dos enólogos mais
respeitados da Argentina. Os vinhos da Salentein (e de sua marca subsidiária Finca El Portillo) são distribuídos no

Brasil pela importadora Zahil, que este ano comemora 24 anos de atividade. Zahil - www.zahil.com.br
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Matetic reafirma vocação e aposta em tintos gastronômicos de clima frio
Fundada no final dos anos 90 pela família croata que lhe empresta o nome, a Viña Matetic foi uma
das primeiras a se instalar no vale de San Antonio, um dos novos terroirs chilenos, entre o vale de Casablanca
e o oceano Pacífico, a oeste de Santiago. E tem, entre outros méritos, o de ter introduzido naquela região fria
do país os primeiros vinhedos de Syrah, além de práticas pioneiras de cultivo orgânico e biodinâmico.
Os vinhedos da empresa ficam a 20 quilômetros do mar, quase na divisa com Casablanca. Por conta
da proximidade com o Pacífico e das baixas altitudes, seus 120 hectares de vinhas (75 deles em produção)
são um ambiente propício para cepas como a Sauvignon Blanc, Chardonnay, Cabernet Franc, Pinot 
Noir e Syrah, com predominância das duas últimas. Embora os brancos de San Antonio e da vizinha 
Casablanca desfrutem, justificadamente, de grande prestígio, a Matetic nunca deixou de apostar suas 

fichas em rótulos tintos de clima frio e de perfil gastronômico. Tal filosofia foi confirmada em degustação 
realizada em São Paulo no final de junho. Capitaneada pela enóloga Paula Cárdenas (ex-Errazuriz e 
William Cole) e pelo vice-presidente da bodega Jorge Matetic Hartard, foram avaliados cinco rótulos, 
sendo quatro deles tintos. Da linha EQ merecem registro: o Syrah 2007 (14º de álcool, 12 meses em 
barrica francesa nova; R$ 140), um vinho de paladar complexo e atraente (frutas vermelhas, toques 
defumados e florais), redondo e denso em boca, com final longo (para beber já ou guardar); e o Pinot 
Noir 2008 (assemblage de três clones da cepa, 11 meses em barrica francesa nova, 14,5º de álcool, 
R$ 130). Com nariz de frutas vermelhas maduras, notas florais e de baunilha, boca concentrada
e taninos equilibrados, tem bom potencial de guarda. Da linha Corralillo, o Corte 2007
(44% de Cabernet Franc, 26% de Malbec e 30% de Merlot,). Com 14,5º de álcool e 12 
meses em barrica de segundo uso, é um tinto potente, marcado pelas notas aromáticas florais, de frutas
roxas e de damasco. Em boca, mostra taninos jovens e vigorosos, indicando que se beneficiará
de mais algum tempo em garrafa (R$ 85). Grand Cru - www.grandcru.com.br 

Tataraneto do inventor do Chianti mostra 
que tem brilho próprio Descendente do barão Bettino 
Ricasoli, criador da fórmula do Chianti moderno, Marco 
Ricasoli-Firidolfi esteve no Brasil pela primeira vez, para 
apresentar sua vinícola, a Rocca di Montegrossi, cujos vinhos 
são importados pela Interfood. A Rocca di Montegrossi está 
situada em Gaiole in Chianti. E dispõe de aproximadamente 20 
hectares de vinhedos (certificados como biológicos) e outros tantos 

de olivais, no coração da região do Chianti Clássico. Os vinhos apresentados por Marco em sua breve passagem pelo 
país mostraram consistência e grande qualidade em toda a linha, a começar pelo mais simples, o Chianti Clássico 
DOCG 2006 (R$ 112). Gostoso corte de Sangiovese (90%) e Canaiolo (10%) é um ótimo exemplar de Chianti 
genérico. Num patamar superior de qualidade e preço (R$ 208), o Vigneto San Marcellino Chianti DOCG 
é o equivalente a um Riserva, mas prefere apresentar-se como “single vineyard”. E só é produzido nos melhores anos 
(não foi feito em 2005, por exemplo). Foram degustados dois exemplares (2004 e 2006) e ambos são excelentes. 
Mas o 2006, fruto de uma ótima safra na Toscana, é mais complexo tanto no perfil aromático (em que se destacam 
notas animais e terrosas) como na boca (um pouco mais encorpado, mas com taninos finíssimos e muito boa acidez). 
Certamente terá longa vida em garrafa. A curiosidade é que em 2006 foi usada pela primeira vez no corte uma pequena 
porcentagem da uva Pugnitello, que quase foi abandonada na Toscana por produzir muito pouco (700 gramas por 
vinha), mas que, segundo Marco, é a que melhor combina com a Sangiovese. Já o IGT Geremia 2003 mostra 
que a Rocca di Montegrossi também sabe fazer vinhos de perfil moderno e internacional, caso desse corte de Merlot
(60%) e Cabernet Sauvignon (40%). Com nariz marcado por frutas maduras, com notas terrosas e toques
de especiarias, é um vinho macio e redondo na boca, com boa acidez, taninos finos e madeira muito bem integrada
(uma característica, que merece elogios, de todos os vinhos da Rocca di Montegrossi). Para completar, Marco Ricasoli 
trouxe na bagagem algumas garrafas de seu Vin Santo Del Chianti Clássico 2001, um exclusivo
e excepcional vinho doce, do qual são produzidas apenas, em média, 2.500 garrafas de 375 ml a cada safra.
Interfood – www.interfood.com.br

“Descorchados” agora traz vinhos brasileiros A grande novidade da edição 
2010, em português, do guia Descorchados, lançada recentemente, é a inclusão de um capítulo 

sobre vinhos brasileiros, preparado pelo conhecido especialista Jorge Lucki. Colunista do jornal 
Valor Econômico e da revista Prazeres da Mesa, Lucki é um dos quatro degustadores que 

analisaram quase dois mil vinhos produzidos na Argentina, Brasil e Chile, para selecionar os 
pouco menos de 1.400 incluídos na presente edição. O Descorchados foi criado há muitos 
anos, no Chile, pelo expert Patrício Tapia que, há até três anos, se limitava a comentar vinhos

de seu próprio país, degustados por ele e por seu conterrâneo, o sommelier Héctor Riquelme.
Mais recentemente o Descorchados passou a incluir também vinhos argentinos, cuja seleção é

feita por Fabrício Portelli, que também publica um guia de vinhos em seu próprio país. Lucki já fazia parte do
grupo de degustadores, mas este foi o primeiro ano em que o guia passou a incluir vinhos brasileiros.

Vendido nas livrarias por R$ 150, o guia tem 608 páginas. Além de um ranking com os 50 melhores vinhos dos
três países (quatro deles brasileiros), apresenta também os melhores rótulos de cada país por cepas, tintas e

brancas, e uma relação das principais vinícolas dos três países. Para o próximo ano, a promessa é incluir também
vinhos do Uruguai, o que tornará o Descorchados (“desarolhados”, em português) o mais completo guia de

vinhos da América do Sul. Editora Planeta – www.editoraplaneta.com.br

Batasiolo de casa nova Depois de rápida passagem pela
Ravin, os vinhos da Batasiolo estão agora na jovem importadora Max Brands. 

A vinícola está localizada em La Morra, no Piemonte, região que tem 680 
hectares de vinhas, mais da metade (383 ha) reservadas ao Barolo. A Batasiolo

participa com 126 hectares, que produzem 3,5 milhões de garrafas, sendo 
300 mil de Barolo. O portfólio dos produtos importados abrange desde um 

espumante produzido pelo método clássico até o Moscato Passito
(R$ 240). Na linha dos tintos, os destaques são o Barbaresco 2006

(R$ 115) e, claro, os Barolos, mais caros. O Vigneto Cerequio 2004 
(R$ 330) tem um estilo mais tradicional, com aromas defumados, tanino 

muito fino e longa persistência, ao passo que o Corda Della Bricollina 
2004 (R$ 400) incorpora um estilo mais internacional, com mais presença de 

fruta e madeira. www.maxbrands.com. (Na foto, o produtor Fiorenzo Dogliani, 
da Batasiolo; Mirella e Alexandre Fadel, da importadora Max Brands)

Foto: Jorge rosemberg



10 ICEX promove nova feira de vinhos espanhóis no Brasil Como acontece tradicionalmente a cada 
ano, o ICEX (Instituto Espanhol de Comercio Exterior) promoveu, em São Paulo e no Rio de Janeiro, mais uma 

edição da feira de vinhos espanhóis. Em 2010, ela contou com a presença de nada menos que 40 produtores, sendo 
mais de 30 deles ainda sem importador no Brasil. Foram centenas de vinhos degustados e seria praticamente impossível 
falar de todos, mas alguns vinhos merecem citação, tendo sido apresentados de modo diferenciado, no Rio de Janeiro por 
Marcelo Copello e em São Paulo por Arthur Azevedo, editor de Wine Style. Na ala dos brancos, destacou-se o fresco e 

aromático Don Olegario Albariño 2009, que agradou bastante pelo caráter e pela ótima expressão na boca,
com bom corpo e muita concentração de frutas. Entre os tintos, ótimos vinhos de novas regiões também agradaram 

muito. Para os que não acreditam em vinhos de cooperativa, o 3000 Años 2006 da Cooperativa Nuestra Sra. del 
Rosario, de Bullas, foi uma grata surpresa. Corte das uvas Monastrell e Shiraz, possui corpo e alma de Novo 
Mundo, com muita fruta, maciez extrema e longa persistência. Também agradaram bastante os modernos vinhos 
das Bodegas Hacienda del Carche, de Jumilla, em especial o Tavs Jovem 2009, um puro e aromático vinho 

de Monastrell - uva que merece ser vista com mais atenção – e o complexo Hacienda del Carche Cepas 
Viejas 2007 – corte de Monastrell e Cabernet Sauvignon, de grande classe e distinção. Entre os conhecidos 
de longa data, o Protos Selección 2006, lançamento dessa ótima vinícola de Ribera del Duero foi a sensação 

entre seus pares. Muito frutado, moderno, acessível e delicioso, possui invejável equilíbrio, textura macia e longa 
persistência. Finalmente, a Vintae, que tem sete vinícolas em seis diferentes regiões da Espanha, merece uma medalha 

por seu trabalho de divulgação dos esquecidos vinhos brancos espanhóis. Reunidos sob a designação de “Spanish 
White Guerrilla”, incluem ótimos brancos de Rioja – enquadrados como indicação protegida Valles de Sadacia – e um 

surpreendente Riesling, muito fresco e frutado, Entre os tintos da Vintae merecem citação o intenso
Ars Romantica 2006, de Ribera del Duero, e o potente El Pícaro 2009, de Toro. 

Vidal-Fleury está de volta
ao mercado Um dos nomes mais conhecidos

e tradicionais do Rhône, a Vidal-Fleury foi fundada em 1781, mas hoje 
pertence à família Guigal, produtor de grande renome na região. Da extensa linha

da Vidal-Fleury, que, além de produtor, também é negociante, 11 rótulos estão de volta ao mercado brasileiro,
agora nas prateleiras da importadora Vinea, de São Paulo. As estrelas do portfólio são três tintos: o Hermitage 
2001 (R$ 438) e os dois Cote-Rôtie – La Chatillonne (R$ 554) e Brune et Blonde (R$ 328), ambos da 
safra 2004. Dos três, o Brune et Blonde 2004, elegante e gostoso, embora não muito complexo, é o que oferece 
melhor retorno em relação ao preço. Bom para o enófilo, que encontra melhores opções entre os tintos nos vinhos de 
preço mais em conta, a exemplo do Cotes du Rhône Villages 2007, em cujo corte entram Grenache (50%), 
Syrah (30%), Mourvèdre (10%) e Carignan (10%). Fresco e frutado, com boa acidez, taninos macios e corpo 
leve/médio, é um bom representante da apelação e não dói no bolso (R$ 65). No lado dos brancos, a estrela maior é o 
Condrieu 2005, mas, também aqui, o preço (R$ 325) não justifica a fama que essa apelação adquiriu nos últimos 
anos. Por um quinto desse valor (R$ 62), o Cotes du Rhône Blanc 2008, 100% Viognier como o irmão 
mais famoso, é excelente alternativa. O vinho não passa por madeira, o que contribui para realçar seus aromas intensos 
de frutas brancas (pêssegos e peras frescas) e seu delicado floral. A boca repete o perfil aromático, com muita fruta,
boa acidez e muito frescor, que não deixam os 140 de álcool incomodar. Completando a linha, o tradicional
Muscat de Beaumes-de-Venise 2007, muito frutado e levemente floral, como é característico dos Muscat,
é um vinho simples e agradável. E a ligeira predominância da doçura sobre a acidez não chega a comprometer
seu equilíbrio. Vinea – www.vinea.com.br
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Roux Père et Fils é novidade em Borgonhas Livre das amarras de exclusividade que lhe impunha o 
contrato com a Domaine Leroy, a Zahil aumenta a participação de vinhos da Borgonha em seu catálogo. Além dos 

ótimos Chablis de Jean-Marc Brocard (ver notícia em WS nº 27), a importadora paulistana está trazendo dez rótulos 
da Roux Père et Fils, sendo cinco brancos e cinco tintos. “Procuramos um produtor conceituado, com um portfólio 

diversificado e bons preços na gama de entrada, que possam ser bem trabalhados em restaurantes” disse Serge Zehil, 
proprietário da importadora com seu irmão Antoine, a Rui Alves, da Wine Style. A vinícola é baseada em Saint-Auban 

e produz vinhos desde 1885. Na época, contava com 4 hectares. A partir da década de 40, Marcel Roux expandiu as 
atividades e hoje conta com mais de 70 hectares em produção e comercializa cerca de 70 diferentes denominações, entre 

vinhos próprios e de parceiros. De fato, o Bourgogne Chardonnay 2008 é uma boa opção, ao preço sugerido 
de R$ 79. Destaque também para o Saint Aubin 2008, com aromas que se destacam pela baunilha bem colocada 
(R$ 178). No topo da gama, o Chassagne-Monrachet “Les Macherelles” 1er Cru 2007 é um show 

de elegância pelo qual se paga um preço à altura (R$ 468). Entre os tintos, o Aloxe Corton 2006 (R$ 278) 
está pronto, macio na boca com seus taninos bem resolvidos. O Chambolle Musigny 1er Cru 2006 (R$ 410), 

muito complexo no nariz (notas de cereja e minerais) e com excelente equilíbrio na boca, reina no topo da linha.
Zahil - www.zahil.com.br 

Moutard, o champanhe das seis cepas, já está no Brasil Um dos mais famosos 
e exclusivos champanhes acaba de aportar em nosso país, trazido pelo Angeloni, tradicional rede de 
supermercados de Santa Catarina, agora também com lojas no Paraná. O lançamento contou com a presença
de François Moutard, proprietário e enólogo do Champagne Moutard, acompanhado de Jean-Benoit Hery, 
diretor de exportação da empresa. Para mostrar os vinhos foram organizadas degustações em várias cidades
do sul do Brasil, incluindo Curitiba e Florianópolis. Sediada na Côte des Bar, mais precisamente

na cidade de Buxeuil, a Moutard tem longa tradição na produção de champanhes de alta gama,
em especial as elaboradas com uvas raras e praticamente extintas na região, mas que estão presentes
na área de vinhedos próprios da maison. Dois chamam a atenção pela exclusividade: o Moutard 
Cuvée 6 Cépages, uma raridade elaborada com Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier, 
Arbane, Petit Meslier e Pinot Blanc, em partes iguais; e o ainda mais exclusivo Moutard 
Vieilles Vignes Arbane, produzido com uvas provenientes do último vinhedo (apenas dois hectares) 
dessa varietal hoje praticamente extinta em Champagne. Ambos são muito interessantes e diferentes de 
tudo o que se conhece em termos de champanhe. Na linha “normal” da empresa, merece especial destaque 
o Moutard Extra-Brut Cuvée Sans Dosage, um champanhe sem dosage, talvez a mais pura 
expressão do terroir de Champagne. Elegante e sofisticado, brilha pela fruta agradável, perfeito equilíbrio, 
com toques minerais e de tostado, e longa persistência. Também já estão disponíveis os champanhes da 

linha Prestige, um Brut e um Rosé, além dos vinhos de entrada de gama, o Moutard Brut Grande 
Cuvée e o Moutard Demi-Sec. Para o futuro o Angeloni promete trazer outras estrelas da Moutard, inclusive 
a grande aposta da casa, o Cuvée des 2 Soeurs, um assemblage de vinhos de Pinot Noir e Chardonnay 
provenientes de uma Solera. Moutard - www.champagne-moutard.fr; Angeloni - www.angeloni.com.br



Que tal ter seu próprio vinhedo? O sonho de quase todo
enófilo é, um dia, produzir seu próprio vinho. Realizar esse sonho pode ser 
mais fácil do que se imagina. A The Vines of  Mendoza (TVOM) 

está comercializando, inclusive no Brasil, o projeto Private Vineyard Estates. 
Localizado no privilegiado vale de Uco, distante aproximadamente 100 

quilômetros de Mendoza e considerada uma das melhores regiões vinícolas 
da Argentina, o projeto compreende área total de 372 hectares, boa parte já 

plantados. Ao comprar um lote, cujos tamanhos (e preços) variam, o proprietário 
ganha direito a administração e cuidados com os vinhedos por um período inicial que compreende os dois primeiros 
cultivos. A partir do terceiro ano, quando, normalmente, começa a produção comercial, ele pode optar por uma das 

seguintes alternativas: vender as uvas ou elaborar seu próprio vinho, na bodega do empreendimento, seja para consumo 
próprio seja para comercializá-lo, por conta própria ou como membro do portfólio administrado pela TVOM, que 

contará com a assessoria do conhecido enólogo Santiago Achaval (Achaval-Ferrer). Estima-se que a produção fique 
entre 3.700 e 6.400 garrafas por hectare, dependendo da varietal escolhida e do regime de manutenção do vinhedo. 

Também está prevista a construção de um resort e spa 5 estrelas na área do projeto, embora o proprietário possa,
se quiser, construir uma casa no(s) lote(s) que adquirir. Informações pelo telefone (54) 261-438-1031 ou pelo

e-mail: privatevineyards@vinesofmendoza.com; ou ainda no site www.vinesofmendoza.com

Painel apresenta novos produtores de borbulhas
catalãs Como parte da terceira edição do evento “Sabor e Saber

– Uma experiência gastronômica e cultural”, o Institut del Cava – associação
que reúne bodegas produtoras de espumante espanhol, responsável por 95%

dos rótulos elaborados nessa categoria – realizou, na Câmara Oficial Espanhola de Comércio no Brasil,
em São Paulo, um painel com pequenos e médios produtores da região catalã do Penedès. Na degustação, foram 
avaliados dez rótulos de diferentes estilos, alguns deles inéditos no mercado brasileiro. Vale lembrar que embora 
os Cavas possam ser produzidos em toda a Espanha, é do Penedès que saem os melhores exemplares. Nos cavas 
predominam as castas espanholas Macabeo, Parellada e a Xarel-lo, mas os melhores rótulos levam a 
Chardonnay. Dentre os destaques do painel, o cava Jaume Giró I Giró Selecte Gran Reserve Nature 
2005 (www.cavagiro.com;sem importador) brilhou pela complexidade, tanto aromática quanto em boca. Com crianza 
de 48 meses, este brut (11,6º de álcool e 1,2 g/l de açúcar residual) é feito pelo método tradicional. Apresenta 
coloração amarela com reflexos esverdeados, perlage fino e vibrante, notas minerais, de leveduras e frutas como damasco, 
pêssego, maçã verde e limão. Paladar elegante, notas tostadas, acidez vivaz, com ótimo equilíbrio e persistência. 
Também merecem menção os cavas brut Mont-Marçal Reserva (www.mont-marcal.com) e Marques
de Gelida Claror 2007 (www.elcep.com), ambos inéditos e sem importadores. O primeiro é um corte
de Macabeo (30%), Xarel-lo (40%), Parellada (20%) e Chardonnay (10%), com crianza de 15 meses, 
11,5º de álcool e 8 g/l de açúcar residual. Já o Claror é o primeiro cava biodinâmico certificado da Espanha. 
Produzido pela bodega Marques de Gelida, fundada em 1980, leva 35% de Macabeo, 45% Xarel-lo
e 20% de Parellada, provenientes de cinco hectares de vinhedos próprios. Com 30 meses de crianza, apresenta
11,2º de álcool, 1,5 g/l de açúcar residual, cor amarelo-palha com reflexos dourados, borbulhas persistentes
e nariz elegante de leveduras, frutas secas (avelãs, amêndoas) e frutas (nectarina, pêssego e maçã verde).
O paladar é amplo e elegante, com intenso mineral e toques amendoados.
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Vinhos do Tejo (agora sem o “Riba”) mostram
seu estilo A região portuguesa do Ribatejo deixou o Riba
para trás e, desde 2009, passou a se chamar Tejo. Localizada
entre Lisboa e o Alentejo, é um lugar de clima mais moderado
que outras regiões do país. Em visita ao Brasil, a Comissão 
Vitivinícola Regional do Tejo reuniu cinco produtores de vinho
da região. As vinícolas Fiúza & Bright, Quinta da Alorna,

Quinta do Casal Branco, Quatro Âncoras e Encosta do Sobral apresentaram seus melhores rótulos para
uma degustação sob o comando do vice-presidente da ABS, Mário Telles, editor desta revista. Na opinião
de Telles Jr., a conclusão é de que são vinhos gastronômicos, que vão muito bem com comida. “O fato de terem
certo grau de doçura e não serem muito exuberantes, os torna muito bons para acompanhar refeições”.

Chega ao Brasil o o aerador instantâneo de vinhos Depois de alguns meses de lançamento no 
mercado internacional e de muitos elogios da imprensa internacional, inclusive de conceituadas revistas como a Wine 

Enthusiast, chega finalmente ao Brasil um instrumento que promete resolver de vez o problema de aerar os potentes 
vinhos jovens, cada vez mais frequentes em nosso dia-a-dia. Desenvolvido pelo designer dinamarquês Marcus 

Vagnby, o Wine Finer oferece na verdade, num único produto, quatro processos distintos: aeração, filtragem,
corta-gotas e tampa, adequando-se perfeitamente a qualquer tipo de garrafa. Vale a pena alertar que o Wine 

Finer não deve ser usado em vinhos envelhecidos, caso em que o objetivo da decantação é simplesmente separar as
borras da parte líquida, e em que a aeração excessiva pode ser prejudicial aos vinhos. Para esses vinhos, o

bom e velho decanter ainda é insubstituível. Wine Finer – www.winefiner.com.br

Vinhos brasileiros à venda na Vinópolis, em Londres Desde maio 
último, 17 rótulos de vinhos de oito vinícolas brasileiras estão à venda na Vinópolis
– a “Cidade do Vinho”, em Londres, um amplo espaço às margens do Tamisa,
dedicado exclusivamente ao mundo do vinho e da enogastronomia. Os produtos à venda 
foram selecionados pelos próprios sommeliers da Vinópolis e contemplam exemplares

das seguintes vinícolas: Aurora, Casa Valduga, Irmãos Molon, Lídio Carraro, Miolo, Piagentini, Pizzato e Salton.
A presença na Vinópolis coroa o paciente trabalho de promoção do vinho brasileiro no mercado britânico, realizado
pelo projeto Wines from Brazil, parceria do Ibravin (Instituto Brasileiro do Vinho) e da Apex-Brasil (Agência 
Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos). Esse trabalho inclui, desde 2005, a participação anual
de vinícolas brasileiras na London International Wine Fair, uma das mais importantes feiras de vinho do mundo. 
“Estar na Vinópolis é um marco histórico para o vinho brasileiro”, resumiu a Gerente de Exportação do projeto
Wines from Brazil, Andréia Milan, por ocasião da inauguração do espaço reservado aos vinhos do Brasil
na Vinópolis. Ibravin – www.ibravin.com.br

Foto: Jorge rosemberg
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Fogo de Chão aposta no vinho Sinônimo de carne de primeira, a rede
de churrascarias Fogo de Chão sempre tratou o vinho com o mesmo cuidado e atenção
que dedica à principal estrela de seu cardápio. Todas as unidades (hoje são seis no Brasil 
e 16 em diferentes cidades dos EUA, um sucesso sem precedentes num mercado difícil 
e exigente) possuem adegas climatizadas com grande variedade de rótulos de renomados 
produtores do novo e do velho mundo. Prova disso é que há nove anos a Fogo de Chão 
recebe o “Award of  Excellence”, concedido pela revista especializada Wine Spectator, 
pela qualidade de sua carta de vinhos, que é constantemente renovada. Além disso, 
os garçons e sommeliers participam periodicamente de treinamentos específicos, para 
aprimorar seus conhecimentos e melhor aconselhar os clientes na escolha dos vinhos.
Para completar, a Fogo de Chão decidiu produzir um rótulo próprio, após investir
três anos nesse projeto. O Gran Reserva Fogo de Chão é um corte de Malbec, 
Cabernet Sauvignon, Syrah e Merlot, produzido em Mendoza, na Argentina.
A primeira safra coincidiu com a comemoração dos 30 anos de fundação da churrascaria,

ano passado. O sucesso entre os clientes foi tão grande que as seis mil garrafas produzidas esgotaram-se rapidamente.
A boa nova para os fiéis clientes da Fogo de Chão, que não dispensam um bom vinho para acompanhar as carnes
que a tornaram famosa, é que nova safra do Gran Reserva acaba de desembarcar em todas as unidades da rede.

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

Morre um dos fundadores da Viña Montes O mundo do vinho chileno perdeu uma de suas
personalidades mais marcantes com a morte, dia 30 de junho, de Douglas Murray, um dos fundadores e, até morrer, 

diretor de exportações da Viña Montes. Apesar do nome, Murray era chileno de Antofogasta, filho de pai escocês e mãe 
chilena. E o vinho foi quase um acaso em sua vida. Depois de estudar administração e economia nos Estados Unidos, 

seu primeiro emprego foi na grande mineradora de cobre Anaconda. Durante o governo socialista de 
Allende, Douglas e sua mulher Lucy foram viver na Espanha, onde ela tinha parentes. E lá,

Murray tornou-se diretor de exportações de uma corporação que, entre outros interesses, vendia
vinhos de Jerez, do Penedès e da Rioja. De volta ao Chile, após a queda de Allende, Murray

acabou responsável por exportações na Viña San Pedro. Embora o trabalho fosse difícil, porque o 
vinho chileno ainda era praticamente desconhecido fora da América do Sul, foi lá que ele conheceu 

dois de seus futuros sócios na Viña Montes: o próprio Aurelio Montes, então diretor de enologia 
da San Pedro, e Alfredo Vidaurre, o homem das finanças. O quarto sócio, Pedro Grande, era dono 
de uma vinícola, em cujas instalações a produção da “Discover Wine” começou. O nome Montes 
acabou prevalecendo, não apenas por ser o sobrenome do próprio criador dos vinhos, como também 

porque fazia uma associação com as “montanhas” desenhadas no rótulo. O resto da história é 
conhecido. Com o tempo, a Montes tornou-se uma das mais prestigiadas e mais conhecidas

vinícolas chilenas no mundo, posição que ocupa até hoje.


