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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.

Allegrini Palazzo de la Torre Veronese IGT 2007 (Veneto/Itália) – 
Excelente tinto italiano, com aromas deliciosos de cerejas e chocolate, boa 
textura e longa persistência. Produzido com as uvas Corvina e Rondinella, 
30% delas passificadas. (Grand Cru) - AA

Arnaldo Caprai Montefalco Rosso 2005 (Úmbria/Itália) – É um vinho 
único da Úmbria, com estrutura blockbuster. Além de Cabernet  Sauvignon 
e Merlot, contém 15% da casta Sagrantino, uma das mais tânicas conhe-
cidas. Aromas minerais e de alcaçuz, chocolate e café, garantem um nariz 
agradável. A acidez assegura a vivacidade desse tinto encorpado e com bom 
potencial de guarda. (World Wine) - BV

Fattoria L’Arco Noir L’Arco IGT 2006 (Toscana/Itália) – Mescla das 
uvas Merlot, Syrah e Sangiovese colhidas à mão, vinificadas separadamente 
e com passagem por 16 meses em barricas de carvalho de Allier. Rubi denso, 
aromas de frutas negras, madeira bem dosada, tabaco, especiarias. Equili-
brado, boa relação álcool/acidez, taninos presentes, mas de boa qualidade, 
bom corpo. Boa opção em sua categoria. (Vini d’Italia) - AL

Hacienda del Carche TAVS Selección 2008 (Jumilla/ Espanha) – Novi-
dade do mercado, esse corte de Monastrell, Cabernet Sauvignon e Syrah é 
proveniente de Jumilla e tem na fruta exuberante sua marca registrada. Os 
aromas são muito agradáveis, os sabores intensos e o preço convidativo.
(Vinissimo) - AA

Norton Malbec 2006 (Mendoza/Argentina) – Típico exemplar da casta, 
bem elaborado e com boa relação preço/qualidade. Rubi intenso, com re-
flexos púrpuras. Ameixa madura, tostado e pimenta preta dominam o nariz. 
Bom ataque de boca, concentrado, leve pontinha de álcool a mais, taninos 
macios e maduros. (Wine Brands) - FS

Quinta das Bágeiras Branco Garrafeira 2007 (Bairrada/Portugal) – Ela-
borado com a mescla de Maria Gomes (como é conhecida a Fernão Pires na 
Bairrada) e Bical, provenientes de vinhas velhas (mais de 75 anos). Encorpado, 
aveludado e fresco. Um branco pronto, porém com grande capacidade de enve-
lhecer e que deve ser degustado em companhia de grandes pratos de peixe. Um 
dos melhores brancos portugueses. Vale o que se pede. (Premium) - GL

“Rayon de Lune” Pinot Blanc 2006 (Alsace/França) – Embora não 
tenha a mesma fama que Riesling e Gewürztraminer, a Pinot Blanc produz 
vinhos agradáveis e fáceis de beber, como este do produtor Frey, que mostra 
aromas florais e cítricos. Na boca é seco, com boa acidez e corpo leve/médio, 
sem ser diluído. Os pouco mais de 12% de álcool são quase uma benção 
atualmente. (La Cave Jado) - GV

Robertson Pinotage 2007 (Robertson/África do Sul) – Um saboroso tinto, 
produzido com 100% de uva Pinotage, com marcantes aromas de frutas ma-
duras, corpo médio, com um estilo elegante e bem comportado. Ótima relação 
preço/qualidade. (Vinci) - PC

Vietti Dolcetto d’Alba “Tre Vigne” 2007 (Piemonte/Itália) – Um
Dolcetto bastante interessante, oriundo de boa safra na região. Taninos bem 
amigáveis, acidez correta, aparenta ter menos do que os 14% de álcool. Pron-
to para beber. Seu ponto forte é a versatilidade para harmonizações, indo 
bem com massas com ragus, cordeiro, coelho e com os “brasatos” típicos do 
Piemonte. (Mistral) - FB

Willow Brook Pinot Noir 2007 (Mendocino/Califórnia) – Aromas intensos 
de frutas vermelhas (geleia de morangos), boa acidez, taninos macios e fi nal fru-
tado dão a nota desse vinho gostoso, pouco encorpado e levemente alcoólico 
(14,4%), como é quase regra nos Pinots do Novo Mundo. (Wine Lovers) - GV

LOUIS LATOUR SIMMONET-FEBVRE SAINT BRIS SAUVIGNON 2007 (AUXERROIS/CHABLIS/BORGONHA/FRANÇA)

– UMA RARA OPORTUNIDADE DE SE DEGUSTAR UM VINHO DA ÚNICA ÁREA DA BORGONHA ONDE

SE CULTIVA A SAUVIGNON BLANC, NO CASO DE SAINT BRIS, SEM PASSAGEM

POR CARVALHO E SE DANDO AO LUXO DE PASSAR

POR FERMENTAÇÃO MALOLÁCTICA,

POIS ESBANJA ACIDEZ. O RESULTADO

É IMPRESSIONANTE COM MUITA

COMPLEXIDADE AROMÁTICA, EXIBE AGRADÁVEL

MINERALIDADE, EM MEIO A UM EXUBERANTE CÍTRICO (GRAPEFRUIT E ABACAXI)

E FLORAL. É UM BRANCO LEVE E ELEGANTE, PRÓPRIO PARA APERITIVOS, SALADAS OU MESMO

PARA BEBERICAR COM CLASSE. OFERECE EXCELENTE RELAÇÃO PREÇO/QUALIDADE. (INOVINI) - BV

GRAND CRU www.grandcru.com.br; INOVINI www.inovini.com.br; LA CAVE JADO www.lacavejado.com.br; MISTRAL www.mistral.com.br; 
PREMIUM www.premiumwines.com.br; VINCI www.vincivinhos.com.br; VINISSIMO www.vinissimo.com.br; WINE BRANDS www.winebrands.com.
br; WINE LOVERS www.winelovers.com.br; WORLD WINE www.worldwine.com.br


