notícias do vinho

Caro, bem sucedida joint venture entre dois gigantes

Herencia, o Carmenère top da Santa Carolina
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A história da uva Carmenère no Chile é conhecida. Praticamente
desaparecida da Europa em função da praga phylloxera, um inseto
de origem americana que dizimou os vinhedos europeus na segunda
metade do século 19, a uva foi reencontrada no Chile no meio de
vinhedos de Merlot. Seu ciclo de maturação, entretanto, é muito
mais longo. Como era, inadvertidamente, colhida junto com a
Merlot, ainda estava verde e transmitia características herbáceas
para o vinho. Essa situação perdurou até 1994, quando o Professor
Jean-Michel Boursiquot, da faculdade de enologia de Montpellier,
esclareceu a confusão. Os chilenos passaram então a separar os
vinhedos e se aproveitaram do fato de que praticamente só havia
Carmenère no Chile para adotá-la como uva ícone do país.
Um comentário comum à Carmernère é que ela fica melhor
quando usada no corte com outras varietais. Aliás, era essa sua
função em Bordeaux, à semelhança da Petit Verdot. Curioso que,
apesar de ter se tornado a uva emblemática do Chile, o número de
Carmenères top é bastante restrito. A vinícola Santa Carolina
investiu e conseguiu um produto que, com certeza, merece estar no
patamar dos melhores vinhos chilenos produzidos com essa casta. O
Herencia 2007, que a Wine Style degustou, é um vinho acima de
tudo muito elegante, o que em si já é um grande diferencial do que
se imagina ser um Carmenère chileno, em geral excessivamente
concentrado. Com aromas de ameixa e toques de tabaco, o
Herencia é 94% Carmenère, com Cabernet Sauvigno e
Malbec completando o corte. É o resultado de uma rigorosa seleção de uvas, das regiões de Peumo, no vale de
Cachapoal, que contribui com 85% da Carmenère, e Los Lingues, em Colchagua. O vinho amadurece em
carvalho francês de primeiro uso por 12 meses e 40% são trasfegados para mais 6 meses em barricas novas.
Casa Flora - www.casaflora.com.br

O Caro, um dos melhores tintos argentinos, é fruto de joint venture entre
o mais famoso produtor do país, a Catena Zapata, e um dos mais renomados
châteaux bordaleses, o Lafite Rothschild. Além de o nome do vinho ser um
anagrama do nome de seus dois proprietários (Ca, de Catena, Ro, de Rothschild),
a ideia foi que ele herdasse as melhores qualidades de cada um. A Catena
entrou com seus magníficos vinhedos e excepcional conhecimento do terroir mendocino; o Lafite Rothschild com sua
extraordinária tradição enológica, que faz dele um símbolo de elegância e finesse entre os cinco Premier Crus
de Bordeaux. Foi exatamente a admiração de Nicolas Catena por essa característica do Lafite Rothschild, que o levou
a propor a sociedade aos franceses, como informou Cristophe Salin, presidente do Lafite Rothschild, que veio ao Brasil,
junto com Catena e com a enóloga do Caro, Estela Perinetti (na foto com ele), para comemorar o 10º aniversário
de produção do vinho. Salin explicou também que a ideia inicial era produzir um 100% Malbec, mas que
só se alcançou o nível de elegância e finesse desejado com a inclusão da Cabernet Sauvignon no corte.
Na degustação a que Wine Style esteve presente, foram provados exemplares de cinco safras diferentes do Caro,
inclusive a primeira (2000). Por sinal que esta, pela ampla predominância da Cabernet Sauvignon sobre
a Malbec (70% x 30%), mostrou-se a mais diferente, sobretudo por sua complexidade aromática. Nas demais
safras apresentadas, a porcentagem de Malbec varia entre 40% (2002 e 2007), e 50% (2005 e 2006).
Em que pesem sutis diferenças de safra para safra, as três mais recentes praticamente empatam em qualidade
e finesse, mas apenas 2006 e 2007 estão disponíveis atualmente no Brasil. Mistral – www.mistral.com.br

Catherine Péré-Vergé mostra a classe de seus vinhos franceses Em degustação exclusiva
para os editores de Wine Style, a Ana Import mostrou a linha dos ótimos vinhos franceses produzidos por Catherine
Péré-Verge, que também elabora vinhos de alta gama na vinícola argentina Monteviejo. Na degustação foram apresentados
vinhos de Pomerol e Lalande-de-Pomerol, duas regiões de Bordeaux. Após a prova, ficou patente a diferença entre os
terroirs de ambas as regiões, a primeira com solos argilo-ferruginosos e pouco férteis, a segunda com solos de alvião.
Moulin de La Gravière 2005 e La Gravière 2006, os dois Lalande-de-Pomerol, mostraram-se com aromas
interessantes e de perfil semelhante, com frutas maduras, couro, floral e tostado. Mesmo sendo um segundo vinho, o
Moulin demonstrou claramente a superioridade da safra 2005, colocando-se no mesmo nível de concentração e qualidade
do vinho teoricamente de melhor qualidade. Isso só vem comprovar a tese de que, nos anos melhores, vale a pena comprar
os “segundos vinhos” dos bons produtores de Bordeaux. De Pomerol tivemos o Château Montviel 2005, que,
juntamente com o Château Le Gay 2004, mostrou a razão de Pomerol ser tão conceituado. O Montviel 2005
encantou a todos pelos aromas de frutas maduras, perfeitamente mescladas a notas balsâmicas, caramelo tostado,
chocolate e fumo de corda. Equilibrado, macio e com taninos muito finos, prima pela elegância e sofisticação.
Em fase ainda mais interessante, o Le Gay 2004 exibiu delicioso perfil aromático, em
que aparecem frutas em compota, acompanhadas de licor de cacau, alcaçuz, notas florais e de
tostado delicado. Na boca é saboroso, equilibrado, macio, complexo e sofisticado. Um grande
vinho. O segundo vinho do Le Gay, o Manoir de Gay 2005, de aromas sutis e delicados,
mostrou que está pronta para beber, com taninos resolvidos e boa fruta.
Ana Import - www.anaimport.com.br
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Feira em São Paulo divulga ótimos vinhos do Uruguai

08

Paralelamente ao evento de lançamento da coleção Tannat Uruguai,
a Wines of Uruguay organizou uma feira com presença de diversos produtores,
visando demonstrar o atual estágio da produção de vinhos no vizinho país.
Entre as muitas novidades apresentadas, destacamos algumas para os leitores,
a começar por nova safra do surpreendente Bouza Albariño 2010, feito
com uma uva pouco comum na América do Sul. Expressivo e aromático, seus melhores atributos são o delicioso sabor
frutado e a refrescante acidez. Ainda da Bouza, destaque para o tinto de elite Monte Vide Eu 2007, corte
de Tannat, Merlot e Tempranillo que resultou num vinho sofisticado, complexo e muito saboroso. Da Castillo-Viejo
veio outro branco delicioso e fresco, o sempre agradável Catamayor Reserva de La Familia Sauvignon
Blanc 2010, de rara tipicidade e sabores exuberantes. Outro branco que chamou a atenção dos enófilos foi
o De Lucca Marsanne Reserva 2008, vinho de boa expressão e caráter, com aromas de mel e frutas maduras,
boa concentração e retro-olfato sutil. A tradicional Familia Deicas apresentou o ótimo Preludio Barrel Select
2004, elegante exemplo de tinto, com boa fruta e textura macia. Carlos Pizzorno apresentou um vinho de muito
boa qualidade, o Pizzorno Tannat Reserva 2006, intenso e potente, com boa fruta e ótima persistência.
Da H. Stagnari brilhou o Dayman 2008, um puro Tannat do primeiro time, delicioso e potente, com boa fruta
e taninos de boa qualidade, ainda bastante presentes. Andrés Marichal trouxe sua grande estrela, o Marichal
Grand Reserve Tannat “A” 2005 Limited Release, vinho potente, concentrado, saboroso, macio e longo.
E a Pisano, velha conhecida dos consumidores brasileiros, encantou a todos com seu extraordinário Exte Oneko
2007, um clássico “Licor de Tannat”, cujo perfil aromático único exibe licor de cacau associado a frutas passas
e especiarias. Na boca é intenso, sofisticado, muito saboroso e longo. Ótimo e diferente! Finalizando, merece destaque
a Gimenez Mendez, que mostrou uma seleção de grandes vinhos, que impressionaram a todos. Em particular, merecem
ser mencionados o GM Tannat Premium 2006, um gigante gentil, com muita fruta, chocolate, tostado, sabores
concentrados e longa persistência; e o Luis A. Gimenez Tannat Super Premium 2006, sofisticado,
complexo, potente e expansivo, com aromas intensos de frutas escuras mesclados a chocolate, especiarias, incenso
e notas florais. Na boca, é um canhão, com taninos de alta qualidade, sabor delicioso e muito longa persistência.
Ótimo exemplo da qualidade que um Tannat de alta gama pode alcançar.
Mais informações: www.winesofuruguay.com

Casa Marin apresenta Pinot Noir em novo estilo Felipe Marin, 28 anos, filho de Maria
Luz Marin, uma das enólogas chilenas mais conhecidas em nosso país, veio ao Brasil para mostrar alguns
vinhos novos (e novas safras dos já conhecidos) do extenso portfólio da Casa Marin. A maior novidade é o
Pinot Noir Tres Viñedos 2009, que traz uma proposta diferente, a começar pela tampa tipo screw cap.
É leve, frutado e com pouquíssimo uso de madeira (apenas 30% do corte permanece sete meses em barricas de
2º uso). Além disso, não faz malolática, para preservar frescor e acidez, que é compensada por um pouco de
açúcar residual. De preço acessível, é um vinho cujo estilo lembra o de um Beaujolais Nouveau. Mas, ainda que
adequado ao verão brasileiro, é de difícil harmonização com comida. As novas safras dos brancos (Sauvignon
Blanc e Gris, Riesling e Gewürztraminer) e tintos (Pinot Noir) da D.O. San Antonio confirmaram, em
diferentes níveis de preço e qualidade, a excepcional vocação dessa região próxima ao Pacífico para o cultivo dessas
variedades. Já os novos Carmenère e Cabernet Sauvignon, da linha Cartagena, feitos com uvas compradas,
ficam muito aquém, em termos de qualidade e tipicidade. Vinea - www.vinea.com.br

Viña Koyle, o novo projeto dos Undurraga Apesar do sobrenome,
Cristóbal Undurraga nunca trabalhou na vinícola chilena que, até 2006,
pertenceu a sua família e cujo presidente era seu pai, Afonso. Gostava de ir até lá,
mas apenas nas férias e fins de semana. E não pretendia trabalhar com vinho,
tanto que estudou Geografia, antes de mudar para Engenharia Agronômica.
Depois de formado, conseguiu estágio numa vinícola da Califórnia, a Franciscan,
que pertence a uma família chilena. De lá, foi para a gigante australiana
Rosemount. Mas seu destino começou a ser traçado quando foi trabalhar uma
safra no famoso château Margaux. Lá, encontrou Aurélio Montes, o grande
enólogo chileno, sócio da Viña Montes. Aurélio convidou-o a ajudá-lo num projeto
que estava iniciando na Argentina, a Kaiken, da qual Cristóbal foi o responsável
por quatro anos. Quando voltou ao Chile, a Undurraga tinha sido vendida e o
pai queria trabalhar num projeto menor. Juntos – o pai, ele e mais dois de seus
sete irmãos – fundaram a Viña Koyle e compraram uma antiga fazenda em Los
Lingues, no vale de Colchagua, onde, inicialmente, plantaram 50 hectares de vinhedos. As principais uvas são
Cabernet Sauvignon e Syrah, além de Carmenère, Malbec, Petit Verdot, Tempranillo e Mourvèdre.
Como se vê, a ideia é fazer apenas vinhos tintos que, por enquanto, são vinificados em instalações alugadas (uma
vinícola está projetada para 2011). Cristóbal veio ao Brasil para participar do Grand Cru Tasting e mostrar a
primeira safra de seus vinhos (2007), feitos com uvas compradas de antigos fornecedores da Undurraga. São duas
linhas (Koyle Reserva e Royale) e pequena produção (22 mil caixas em 2009). A base dos vinhos é Cabernet
Sauvignon ou Syrah, com pequenos acréscimos de Malbec e Carmenère, pois as demais castas só entrarão nos
cortes a partir da safra 2009. O Koyle Syrah Reserva 2007, que tem 13% de Carmenère no corte, é um
vinho elegante, com muita fruta, textura macia, interessante toque mineral e ótima persistência.
Grand Cru – www.grandcru.com.br
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Três vinícolas, três estilos Foradori (Trentino-Alto Adige, Itália), Bodegas Borsao (Campos
de Borja, Espanha) e Dinastia Vivanco (Rioja, Espanha) são três novos produtores incorporados ao portfólio
que a importadora World Wine apresentou recentemente ao mercado. Da primeira, vale provar o Foradori
Teroldego Rotaliano 2007, 100% Teroldego, uva que começa a aparecer também em rótulos
da serra gaúcha. Um vinho equilibrado, leve e gostoso e de boa relação preço/qualidade. Da Borsao, vale
destacar o Tres Picos Garnacha 2007. Feito com uvas de vinhedos com mais de 80 anos de idade,
ele foge à tendência da maioria dos vinhos espanhóis atuais, com fermentação em aço inoxidável
e presença discreta da madeira, o que preserva seu frutado e frescor. Finalmente, da Vivanco, uma
das vinícolas mais espetaculares da Espanha (ver WS nº 27), o moderno, potente e mais caro
Colección Vivanco 4 Varietales 2005, corte Tempranillo (70%), Garnacha Negra,
Graciano e Mazuelo (Cariñena). Nele, ao contrário do anterior, a madeira desempenha papel
importante, já que a malolática é feita em carvalho, seguida por um período de vinte meses em
barricas novas de carvalho frances, o que explica os intensos aromas de chocolate e café, mesclados
ao também intenso aroma de frutas, vermelhas e negras, maduras. Na boca, em que pesem os cinco
anos em garrafa, ainda mostra taninos (finos) bem presentes e uma ponta de álcool a mais (14,5%).
World Wine – www.worldwine.com.br

Finalmente, a edição brasileira do clássico Le Gôut du Vin
Escrito em 1980 por Émile Peynaud, que foi professor de enologia da Universidade
de Bordeaux, “Le Gôut du Vin” é obra indispensável para quem se interessa por vinho.
A boa notícia é que, finalmente, acaba de ser publicada a tradução em português,
sob o título “O Gosto do Vinho” (Editora Martins Fontes, 258 páginas, preço
sugerido de R$ 125). Peynaud faleceu em 2004 e a edição francesa de 2006,
que serviu de base à que está sendo lançada no Brasil, contou com a colaboração
de Jacques Blouin, enólogo e diretor da Câmara de Agricultura do departamento
da Gironde. Segundo Blouin, foi Peynaud quem “organizou e ensinou a degustação
precisa, eficaz... mas sempre simples, compreensível, sóbria”. No campo técnico
da enologia, Peynaud fez muito mais. Como ressalta José Luiz Borges, presidente
da Associação Brasileira de Sommeliers, São Paulo, autor da revisão técnica do livro (iniciativa elogiável – e,
infelizmente, rara no mercado – que mostra o cuidado da editora com esse lançamento), ele “foi o responsável, nas
décadas de 50 e 60, pela modernização dos vinhos de Bordeaux”. Foi Peynaud, por exemplo, como observa Borges,
que introduziu a fermentação com temperatura controlada para os brancos, o que contribui para sua elegância
e delicadeza, e o controle da fermentação malolática. Mas, sua maior contribuição, na opinião de Borges, talvez tenha
sido sua ênfase numa prática relativamente simples (e hoje quase corriqueira) como fator primordial para a qualidade
dos vinhos: o uso das uvas melhores e mais maduras. Pode não parecer, mas a adoção generalizada dessa prática
é relativamente recente. Por tudo isso, “O Gosto do Vinho” merece o mesmo lugar de honra, na estante de todo enófilo,
que os melhores vinhos ocupam em sua adega. Editora Martins Fontes: www.martinsfontes.com.br
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... e nova edição do Guia de Vinhos de Manoel Beato Também chegou ao mercado a terceira
edição, revista e atualizada, do “Guia de Vinhos” (Editora Larousse, 328 páginas, preço sugerido de R$ 39,90).
Escrito, como os anteriores, pelo conhecido sommelier dos restaurantes do grupo Fasano, Manoel Beato, o Guia é uma
obra didática, que se destina tanto a leigos como a enófilos. Dividido em cinco capítulos, traz mais de mil indicações,
comentadas por Beato, de vinhos em faixas de preço que vão de menos de R$ 30 a mais de R$ 200. Entre as
novidades, esta edição traz dicas de harmonização com pratos da cozinha clássica internacional, sugestão de vinhos
para diferentes ocasiões e indicação de vinhos degustados pelo autor nos últimos dois anos.
Editora Laurosse: www.larousse.com.br

Felipe Tosso, “enólogo tuiteiro”, mostra linha Grey Single Block
Em sua mais recente passagem por São Paulo, para apresentar a safra 2008 da linha Grey
Single Block, Felipe Tosso, enólogo-chefe da Viña Ventisquero (www.ventisquero.com),
revelou sua intimidade com as novas tecnologias e as redes sociais que hoje movimentam
a internet. Durante o almoço com jornalistas, a que WS esteve presente, Tosso disparou
diversas mensagens para seus seguidores no twitter (twitter.com/guainmeiker),
onde registrou, por exemplo, o encantamento com o Museu do Futebol de São Paulo.
E não deixou de “postar”, antes de qualquer jornalista, fotos e comentários sobre a nova
linha. Os rótulos da safra 2008, que desembarcarão no mercado brasileiro em novembro,
com preços entre R$ 85 e R$ 100, seguem o conceito de Single Block, denominação
das melhores parcelas selecionadas entre os vinhedos da bodega chilena. O projeto
é capitaneado desde 2005 por Tosso. O Brasil será o primeiro país a receber os novos Chardonnay, Merlot,
Carménère, Syrah e Cabernet Sauvignon da linha. São vinhos de perfil moderno, que demonstram natural
vocação gastronômica. O destaque ficou por conta, sobretudo, dos varietais Chardonnay, Cabernet Sauvignon
e Syrah.O primeiro, elaborado com uvas de Casablanca, passa entre 15 e 18 meses em barricas francesas (metade
novas, metade de segundo uso), além de cinco anos em garrafa para evoluir. Apresenta grande concentração
e complexidade aromática e elegância e persistência em boca, com notas de abacaxi maduro e baunilha, típicas
dos Chardonnay barricados do Novo Mundo. O segundo é um varietal que recebe 2% de Petit Verdot, cujas uvas
provêm do vale de Maipo. Fermentado em aço inoxidável com temperatura controlada, tem cuidadosa pré-fermentação
a frio e passa 16 meses afinando em barricas francesas. Nariz complexo e elegante, com predominância de frutas
(cassis), notas minerais, de especiarias e toques mentolados no final. Na boca, equilíbrio entre acidez, taninos
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e álcool (apesar de seus 14,5%), com persistência longa. O Syrah, por sua vez, elaborado com uvas provenientes
do terroir de Apalta, apenas confirma que esta casta continua a ser uma das especialidades de Tosso
e da Ventisquero. Cantu - www.cantu.com.br

Os recém-lançados Touriga Nacional, Torrontés e Blanc de Blancs do perfeccionista
José Alberto Zuccardi “Meus vinhos perseguem uma linha tênue entre o velho e o novo mundos e são
eminentemente gastronômicos. Sem dogmatismos, tenho total liberdade para criar”, sintetizou Zuccardi sobre a filosofia que
norteia o seu trabalho. Três das mais recentes “crias” desse conceituado produtor mendocino acabam de chegar ao Brasil:
Zuccardi Serie A Torrontés 2009, um vinho produzido com uvas da região de Salta (Cafayate), é o primeiro e o
único branco da Zuccardi vinificado fora da região de Mendoza e mostra deliciosos aromas florais, com muita fruta e acidez
vibrante; o espumante Premium Blanc des Blancs, produzido pelo método champenoise, com uvas Chardonnay
de Tupungato, que revela aromas insinuantes de frutas maduras, mel e pão tostado, com ótima expressão na boca e grande
caráter e o Santa Julia Touriga Nacional 2009 (primeiro rótulo da linha Innovación), um tinto de boa qualidade, que
possui interessante tipicidade, demonstrada nos aromas de frutas escuras e notas florais (violeta) e sabor muito agradável.
Em primeira mão, José Roberto Zuccardi revelou à WS o lançamento de outro rótulo ícone da bodega: o Emma
Zuccardi, um vinho sentimental, elaborado com a Bonarda, que homenageará a mãe. Ravin - www.ravin.com.br

Vinhos de 12 produtores na coleção
“Tannat Uruguai” A Wines of Uruguay, entidade
responsável pela promoção dos vinhos uruguaios, está lançando a
coleção Tannat Uruguai, uma seleção de doze Tannats de igual número de produtores. O objetivo é mostrar
tanto a diversidade de estilos como a boa relação preço/qualidade que os vinhos dessa uva, hoje um símbolo do
país vizinho, podem oferecer, seja em pureza seja em associação com outras uvas. A coleção poderá ser adquirida de
forma completa ou em versões de até 4 garrafas. E reúne produtores já bastante conhecidos do consumidor brasileiro
e outros que só agora estão chegando ao mercado. São eles: Alto de La Ballena, Ariano, Carrau, Gimenez Mendez,
De Lucca, Bouza, Castillo-Viejo, Familia Deicas, Marichal, Pizzorno, Pisano e H. Stagnari.
Mais informações: www.winesofuruguay.com

Santa Ema põe à prova seis safras do Catalina, seu vinho de topo
de gama “Ao enólogo cabe, hoje, o papel não só de fazer vinhos, mas também a tarefa de vendê-los.”
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A afirmação de Andrés Sanhueza, enólogo-chefe da Viña Santa Ema (www.santaema.cl), foi feita
durante vertical de seis safras do Catalina, vinho Premium da vinícola. Ex-enólogo da Concha
Y Toro (foi assistente do renomado enólogo Getz van Getzdorff, nos anos 90) e Cono Sur,
onde iniciou a carreira, Sanhueza está na Santa Ema desde 2000. Engenheiro agrônomo
formado pela Universidad Católica de Chile, ele liderou a construção da El Peral, a moderna
bodega da Santa Ema na Ilha de Maipo; e é o atual responsável pelo desenvolvimento de todos
os rótulos ícones da vinícola, incluindo as linhas Gran Reserva Premium Catalina, del Rivalta
e a recém-lançada Amplus. O primeiro nasceu em 1994 como um vinho de corte bordalês
(Cabernet Sauvignon, Merlot e Cabernet Franc). A partir de 1998, a Carménère
passou a substituir a Merlot na mescla final. Cada variedade é vinificada em separado
e passa 10 meses em barricas de carvalho francês, período no qual se faz um acompanhamento
da evolução individual, para se estabelecer a composição final. O vinho pronto passa mais
4 meses em barricas de carvalho francês, também de primeiro uso. Das safras provadas
– 1998, 2001, 2003, 2005, 2006 e 2007 –, destaque para a primeira, com boa evolução
(reflexos levemente atijolados na cor) e nariz elegante, mescla de café, caixa de charutos
e ameixa preta. Na boca tem caráter mineral, taninos bem trabalhados e acidez muito
agradável. Já o Catalina 2005, único disponível para venda no Brasil, ostenta cor violácea
profunda e nariz complexo, com notas de cassis e ameixa preta. Em boca tem boa acidez,
álcool perceptível, textura firme e sabor agradável. Precisa de tempo para desenvolver
seus melhores atributos. Vinoteca Brasil - www.vinotecabrasil.com.br

renaissance des appellations, a feira dos vinhos biodinâmicos,
está de volta ao Brasil A boa notícia acaba de chegar. São Paulo será, mais uma vez, nos dias
8 e 9 de novembro deste ano, a sede do mais importante evento de vinhos biodinâmicos da América do Sul, que
acontecerá no bucólico e aprazível ambiente da Casa da Fazenda, no Morumbi, o sofisticado bairro paulistano.
Como na última edição (ver Wine Style 18), a “troupe biodinâmica” será comandada pelo incansável Nicolas
Joly e terá dezenas de participantes, de países como França (Alsácia, Borgonha, Bordeaux, Champagne, Loire,
Languedoc-Roussillon, Jura e Rhône), Espanha, Itália, Portugal, Austrália e Chile). Conceituados produtores
já confirmaram presença e outras novidades ainda virão, no que certamente será um dos mais interessantes e
concorridos eventos do ano. A coordenação da feira está a cargo do sommelier Ariel Perez, autoridade no assunto
e um dos grandes incentivadores dos vinhos biodinâmicos no Brasil, com o total apoio de Wine Style e da
ABS-SP, representadas por Arthur Azevedo e Mario Telles Jr., que juntamente com Ariel responderão pela
orientação técnica do evento. Outra presença já confirmada e que certamente será uma das grandes atrações, é
Andreas Larsson, sommelier campeão mundial pela Association de la Sommelerie Internationale (ASI) e um dos
grandes nomes do vinho em todo o mundo. Em breve os leitores poderão encontrar no novo site de Wine Style
www.winestyle.com.br) todas as informações sobre o evento, incluindo a lista completa dos participantes
e os vinhos que serão degustados. Imperdível...

Em novembro, o 2º Encontro Internacional do Vinho A capital capixaba será a sede do 2º Encontro
Internacional do Vinho, evento que será realizado entre os dias 4 e 6 de novembro próximo e que passa a ser itinerante
– no ano passado foi realizado em Pedra Azul, no município capixaba de Domingos Martins. Em 2010, a sede será
o cinematográfico hotel Ilha do Boi, em Vitória. O evento é produzido pela Premium Marketing Promocional, com
promoção da Rede Gazeta. Neste ano, a programação oficial terá seis palestras/degustações. Cinco já estão confirmadas:
1.001 Vinhos Para Beber antes de Morrer, com o crítico chileno e autor do guia “Descorchados” Patricio
Tápia; Península Ibérica: Nova dimensão e diversidade, conduzida pelo jornalista e editor de Wine
Style Arthur Azevedo; Borgonha: a Grandeza de Ser Pequeno, com o sommelier Olivier Pion; a Gloriosa
expressão das Pequenas Produções, com o Melhor Sommelier do Mundo em 2007, Andreas Larsson;
Champagne: como o mais soﬁsticados dos vinhos venceu a guerra e os tempos difíceis,
com Philippe Mevel, da Chandon; e Harmonizando a Gastronomia Capixaba: Sublimes
Casamentos com Grandes Vinhos, com o também jornalista e editor da Wine Style Mário Telles Jr.
O pacote das seis degustações custará R$ 1.800 e a venda será feita pelo site da Premium (www.premium.srv.br).
Em breve, serão informadas degustações especiais e paralelas do evento. Além dos vinhos (seis a oito por degustação),
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uma das atrações do evento deste ano é o próprio local onde será realizado, já que o hotel Ilha do Boi oferece
belíssima vista de Vitória e um pôr-do-sol cinematográfico. Mais informações: (27) 3212-7917

Qualidade em toda a linha nos Chiantis da antinori O nome Antinori é sinônimo de “supertoscanos”.
Foi o atual Marquês que, nos anos 70, deu início a essa verdadeira revolução nos vinhos da região, com o lançamento do
Tignanello e do Solaia, que romperam os padrões da época. Mas a fama da casa Antinori está ancorada, antes de
tudo, em sua linha de Chiantis, sobretudo os Clássicos. Foi isso o que Filippo Pulisci, responsável pelas exportações da
vinícola para o Brasil, procurou ressaltar em recente visita ao país, numa degustação em que foram apresentados desde
o mais simples, o Santa Cristina Chianti Superiore 2006, ao topo de gama, Badia a Passignano
riserva 2004. Em que pesem as diferenças de estrutura (e, obviamente, de preço) de cada vinho, o que ficou patente foi
a consistência e qualidade de toda a linha, a começar pelo Santa Cristina, ótimo exemplo de Chianti num estilo mais
leve, a um preço bastante acessível. No outro extremo, o Badia a Passignano, feito com uvas de um vinhedo específico,
vinificadas na mesma vinícola que o Tignanello e o Solaia, mostra a que nível de qualidade pode chegar um grande
Chianti. Elegante e finíssimo são adjetivos que o definem com justiça. Entre os dois, o Peppoli Chianti Clássico
2007, que leva 10% de Merlot e Syrah no corte, é boa opção, com a vantagem de custar a metade do preço do Badia.
Mas, na impossibilidade de comprar todos, talvez a melhor compra seja o Marchese antinori Chianti Clássico
riserva 2005, que Pulisci definiu como “um pequeno Tignanello”, talvez porque estagie nas mesmas barricas
francesas e do leste Europeu (húngaras principalmente), utilizadas, primeiro, pelo irmão mais famoso.
Delicioso e pronto para beber. WineBrands - www.winebrands.com.br

INOVINI

audy e seus Bordeaux acessíveis Bordeaux bom e barato é combinação rara. É o caso de alguns vinhos
do produtor Jean-Baptiste Audy, que a jovem importadora Ravin adicionou a seu portfólio. O Château Croix du
Duc 2008, por exemplo, é um vinho correto, de boa tipicidade, com a tradicional nota animal e preço sugerido de
R$ 50. Jean-Baptiste Bourotte, bisneto do fundador da vinícola, apresentou outros produtos em categorias superiores.
Bourotte é conhecido por ser um dos líderes do movimento Bordeaux Oxygen, que pretende dar um ar mais jovem à
tradicional região francesa, inclusive mostrando que seus vinhos não são necessariamente caros. O Château rocher
Calon 2007, da região de Saint-Estèphe, tem aroma intenso, com muita presença de fruta (R$ 90). O Château
La Croix Chantecaille 2004 está em patamar superior, com aroma de café, couro e violeta, equilibrado e
elegante (R$ 170). Já o Château Bonalgue 2004 (R$ 400) é um bom exemplar de Pomerol (80% de Merlot
e 20% de Cabernet Franc), mas cujo preço (R$ 400) confirma a afirmação inicial. Ravin - www.ravin.com.br
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pesquisa na rede mundial de computadores, seguida de um clique certeiro, que Flavio de Paula, dono da
importadora Pacific, em São Paulo, “descobriu” a vinícola sul-africana Simonsig (www.simonsig.com). Segundo
relato do jovem executivo, ele buscava, entre os produtores da região de Stellenbosch – um dos mais importantes e
representativos terroirs do país de Nelson Mandela, situado a 45 km da Cidade do Cabo –, uma empresa
consolidada e de reconhecida reputação no segmento que pudesse oferecer rótulos de excelente relação custo/
qualidade ao consumidor brasileiro. Fundada nos anos 50 pelo patriarca Frans Malan, a origem da Simonsig
remonta ao século 17, com a chegada da família de huguenotes (colonizadores protestantes de ascendência
francesa) ao país. Hoje, sob o comando dos irmãos François, Pieter e Johan Malan, a vinícola sul-africana tem a
jovem Debbie Thompson, de 32 anos (eleita enóloga do ano em 2005), como responsável por seus rótulos. Dos oito
disponíveis no portfólio da importadora paulista, o brut Kaapse Vonkel 2007 inclui em seu assemblage a
mistura clássica de Chardonnay (39%), Pinot Noir (58%) e Pinot Meunier (3%). Destaque também
para o Rosé de mesmo ano e método de elaboração, igualmente denominado de Cap Classique (ou tradicional),
uma mescla de 90% de Pinotage, uva-símbolo do país, e 10% de Pinot Noir. Linda cor salmão, borbulhas
intensas, com notas florais e frutas vermelhas, e na boca revela refrescante acidez. Merecem destaque também dois
tintos gastronômicos e com grande potencial de guarda: o Simonsig Mr Borio’s Shiraz e o Tiara 2005.
O primeiro é um corte bordalês de Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot e Cabernet Franc, com
passagem de 17 meses em barricas francesas e americanas, de primeiro e segundo uso. Notas de frutas escuras em
compota (ameixa), café, pimenta branca e violetas, com toques elegantes de baunilha e canela. Boca estruturada,
com taninos macios. Já o Tiara, rótulo premium da vinícola, é um blend clássico bordalês de Cabernet
Sauvignon (87%) e Merlot (13%), que apresenta nariz complexo e elegante (cassis, chocolate, tostado e
notas de canela) e é bastante equilibrado em boca, com taninos sedosos e finos.
Paciﬁc Importados -www.paciﬁcimportados.com.br

BEBA COM MODERAÇÃO

a tradição huguenote nos rótulos sul-africanos da Simonsig Foi a partir de uma

A INOVINI, divisão de vinhos da importadora Aurora,
comemora seu primeiro aniversário agradando os mais
variados paladares. São rótulos exclusivos de vinícolas
reconhecidas mundialmente por sua qualidade e pioneirismo.
Brinde conosco com seu vinho preferido. Saúde!

dIVIsãO de VINhOs da
ImpOrtadOra aurOra
fAle com noSSo televendAS
pArA São pAulo: (11) 3623-2288
outrAS regiõeS: 0800-7711700

Cenit, o ponto mais alto da chilena Caliterra A Caliterra apresentou recentemente
ao mercado o Cenit 2007, vinho super premium que compete com os melhores do Chile. Para isso,
trouxe o enólogo Sergio Cuadra, que comandou uma degustação vertical, com safras de 2005
a 2008. Cenit é o ponto mais alto do céu (zênite, em português). Representa o esforço da vinícola
na busca de máxima qualidade. Segundo Cuadra, a ideia é fazer um vinho de corte, com o que
houver de melhor a cada safra. O 2007, por exemplo, já a venda, tem 41% de Cabernet
Sauvignon, 39% de Malbec e 20% de Petit Verdot. Com aromas intensos de cassis, amoras
e caixa de charuto, é muito elegante e persistente. A colheita é manual, as uvas passam por dupla
seleção na cantina, a primeira em cachos e a segunda em grãos. Depois da fermentação malolática,
o vinho estagia por 18 meses em barricas novas, sendo 90% em carvalho francês e 10%
em carvalho americano. Mais em conta, são as linhas Ediccion Limitada, Tributo e Reserva.
Decanter - www.decanter.com.br

Corte alla Flora mostra Nobile di Montepulciano Fundada em 1990, a Corte alla Flora foi o
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primeiro investimento da família Cragnotti (junto com outros investidores) no mundo do vinho. Como está
situada a cinco quilômetros de Montepulciano, a uva mais plantada nos 36 hectares de vinhedos é a Sangiovese,
que localmente recebe o nome de Prugnolo Gentile, além de Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot e
outras cepas. O jovem Andrea Cragnotti, que dirige o negócio com o irmão e o pai, esteve no Brasil para apresentar
os vinhos, com destaque para o Nobile di Montepulciano DoCG riserva 2005, interessante corte de
Prugnolo (80%), Merlot e Cabernet Sauvignon (10% cada), que só é produzido nas melhores safras, com
uvas provenientes de 5 hectares de vinhedos selecionados. Ana Import - www.anaimport.com.br

Miolo na KaDeWe Três rótulos da Miolo (Lote 43, Tannat e Pinot Noir) já estão à venda
na KaDeWe, em Berlim. Pode não parecer muito, mas o valor simbólico é grande. Maior loja de departamentos
da Alemanha, a KaDeWe (abreviatura de Kaufhaus des Westens, que em tradução livre significa lugar de compras
do ocidente) rivaliza em prestígio com lojas como a Harrod´s, de Londres, e tornou-se um símbolo da pujança
econômica da Alemanha, antes e depois da Segunda Guerra. Fundada em 1907, a loja foi praticamente destruída
durante a guerra, quando um avião norte-americano espatifou-se contra ela. Reconstruída, reabriu parcialmente
em 1950 e hoje recebe cerca de 50 mil visitantes por dia, muitos dos quais atraídos pelo famoso 6º andar, onde
podem comprar (e consumir lá mesmo em várias “estações”) produtos gourmet de todo o mundo, a exemplo de 1.300
tipos de queijos e 400 de pães. A abertura dessa nova frente para o vinho brasileiro é mais um fruto do trabalho
da Wines from Brazil, iniciativa conjunta do Ibravin (Instituto Brasileiro do Vinho) e da Apex-Brasil
(Agência Brasileira de Promoção
de Exportações e Investimentos).
KaDeWe - www.kadewe.de

o leme seguro de Enrique Tirado, timoneiro do ícone
Don Melchor Apaixonado velejador nas horas vagas, o enólogo Enrique
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Tirado, responsável pelo Don Melchor, vinho Premium da Concha Y Toro
(www.conchaytoro.com), que inclusive traz o nome do fundador da vinícola,
compara seu trabalho ao de tarimbado capitão. “Diante das incertezas de uma
safra, como em alto mar, a equipe tem que confiar no seu alto comando e dar
o melhor de si durante toda a jornada”, contou ao editor especial de WS, Marco
Merguizzo, durante degustação exclusiva do top de linha da bodega, que ocorreu
no início de agosto na sede histórica da CYT, em Pirque, a 30 minutos da capital,
Santiago. Tirado, que iniciou sua trajetória na gigante chilena como enólogo
assistente do best-seller Casillero del Diablo e da linha Marques
de Casa Concha, explica que o vinho Premium da maior vinícola chilena
deve ser tratado com todos os cuidados, tanto nos vinhedos como em sua
elaboração. Tudo começa nos 114 hectares plantados em Puente Alto, onde nasce
o blend da Cabernet Sauvignon (em geral, acima dos 95%, para dar
estrutura, concentração e peso ao vinho) e Cabernet Franc, responsável por
sua elegância. Depois de vinificado, o Don Melchor passa por longo estágio
de maturação antes de ser comercializado: 14 meses em barricas de carvalho francês (70% novas e 30% de segundo uso)
e outros 15 em garrafa. Durante a degustação, foram avaliadas as safras 2005 (à venda no Brasil), 2006 (que acaba
de ser lançado) e 2007 (ainda sem previsão de chegada no país), todas com impressionante equilíbrio e consistência
entre si – como, aliás, se espera de um clássico. Esta foi, por sinal, a principal característica das safras avaliadas:
o equilíbrio entre a expressão da fruta e a delicadeza na concentração do vinho. Embora ostentem grande potencial
de guarda (acima dos 15 anos), vale lembrar que os Don Melchor atingem o seu melhor momento de consumo
a partir do quarto ou quinto ano, caso dos dois primeiros rótulos, que apresentam taninos finos e macios. Já o 2007,
cuja safra foi considerada histórica pela Concha Y Toro, por conta da qualidade, madureza e concentração das uvas,
exibiu maior potencial de guarda, pedindo um pouco mais de tempo em garrafa para que seus taninos sejam,
pelo menos em parte, domados. CyT Brasil - Tel.: (11) 5105-1599.

Polkura e Viña Falernia fazem as honras dos “novos” terroirs de Marchigüe e Elqui
Por sua diversidade geoclimática, condições de solo, topografia e sobretudo por seus múltiplos terroirs, o Chile é um grande e
pródigo laboratório no mapa da moderna vitivinicultura mundial. E quando se pensa que se conhece boa parte das
garrafas dessa fértil fronteira sul-americana, lá vem, de tempos em tempos, sempre alguma novidade – seja de produtores e
regiões tradicionais, seja de outros pouco ou nada conhecidos, despertando a curiosidade do consumidor brasileiro.
É o caso, por exemplo, deste último grupo, das Bodegas Polkura e Viña Falernia, recém-apresentadas pela importadora
mineira Premium. Situada na região de Marchigüe, localizada no extremo ocidental do vale de Colchagua, a Polkura,
capitaneada a quatro mãos pelos produtores-enólogos Sven Bruchfeld e Gonzalo Muñoz tem como especialidades os vinhos
elaborados com a uva Syrah, com destaque para o Polkura Syrah 2006, um vinho com nariz delicioso de frutas
negras maduras e anis. Em boca, estruturado, elegante e equilibrado, com taninos macios e final amplo. A Viña Falernia,
comandada por Aldo Olivier Gramola e pelo enólogo Giorgio Flessati, possui 320 hectares de vinhedos próprios, e está
situada no vale do rio Elqui, nas franjas do deserto de Atacama. Da Falérnia merece ser conhecido o alta Tierra
Carménère 2006, vinho da linha ícone da bodega. Grosso modo, assemelha-se ao estilo de um Amarone, com duas
colheitas, sendo uma delas passificada na própria videira. Premium - www.premiumwines.com.br

Gillmore: vinhos de Guarda, estilo europeu, no Maule
A Gillmore é uma vinícola familiar, com vinhas antigas, utilizadas de forma
inovadora, no vale do Maule. No final dos anos 80, o chileno Francisco
Gillmore resolveu utilizar antigas vinhas da uva País, abundante no Chile,
mas inadequada para vinhos finos, para enxertá-las com cepas francesas,
preservando suas raízes perfeitas, adaptadas ao terroir de clima seco costeiro
da área. Sem irrigação e com grande amplitude térmica, produz vinhos nobres
de grande personalidade, com maturação precisa, grande estrutura tânica,
acidez pronunciada e elevado potencial de guarda. Trabalham com Gillmore
a filha agrônoma, Daniela, e seu marido, o conceituado enólogo Andrés
Sanches. Foi ele que recentemente esteve no Brasil para apresentar seus
vinhos. Hacedor de Mundos é a marca comum aos varietais Merlot,
Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon. Os três vinhos, da safra 2006, mostraram muito caráter, ótima acidez
e grande potencial de evolução. Já o Cobre 2003 é um exuberante corte de Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc
e Carignan, que ainda está longe de seu auge. Andrés serviu também o Carignan 2007, que se mostrou um vinho
de grande estrutura e persistência, com muita fruta (goiaba), notas minerais e toffee. Gillmore foi pioneiro, no Chile,
na produção de vinhos de Carignan, cepa típica do mediterrâneo. Andrés revela que, para fazer vinhos de alta gama
com a Carignan, foram necessárias quatro condições: “vinhas velhas (60 anos); nunca irrigadas; cultivo em encosta;
e alguém capaz de interpretá-la.” O enólogo acaba de fundar o Club del Carignan, que já conta com 14 produtores,
e que, segundo ele, dará origem em breve à primeira Denominação de Origem chilena ancorada numa cepa,
que esteve abandonada, mesclada com a País, de 1930 a 1995. Ana Import - www.anaimport.com.br
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Bahia será a sede da primeira edição do Portugal Wine Expert Com o patrocínio
da ViniPortugal e de importantes vinícolas de Portugal, a Wine Academy, dirigida pelo sommelier José
Carlos Santanita, está lançando a primeira edição do programa Portugal Wine Expert, dirigido
exclusivamente a sommeliers e garçons em atividade no Brasil, ou alunos e profissionais formado
nos Cursos de Formação de Profissionais da ABS-SP. O objetivo é tornar os vinhos de Portugal mais
conhecidos entre os profissionais e também oferecer a oportunidade dos profissionais aprimorarem seus
conhecimentos teóricos e práticos. Haverá também um concurso entre os participantes, que premiará o vencedor
com uma viagem para Portugal. A final do concurso acontecerá durante o Bahia Gourmet, importante feira
de vinhos e gastronomia que terá lugar em Salvador, no período de 18 a 20 de novembro de 2010.
Todas as informações sobre como participar do Portugal Wine Expert poderão ser obtidas junto à CataEventos,
empresa que apóia a organização do programa, pelos telefones (71) 3346-5910/3482-1400
ou pelo site www.wineacademyportugal.com

CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS

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

