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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.

Brancaia TER Maremma IGT Toscana 2008 (Toscana/Itália) – Toscano 
moderno da região de Maremma, elaborado com as uvas Sangiovese, Merlot e 
Cabernet Sauvignon. Seus doze meses em carvalho fornecem um belo equilíbrio 
entre fruta e madeira. Macio, equilibrado e muito gastronômico. (Grand Cru) - NP

Chateau Ste Michele 2005 (Columbia Valley/USA) – Quase um Syrah em 
pureza (97%), é um vinho maduro, com aromas de frutas negras em compota, 
açúcar mascavo, baunilha e tostado. Na boca se apresenta macio, com taninos 
redondos e sabor intenso. Muito agradável para ser bebido por si só como tam-
bém acompanhado carnes suculentas. (Expand) - PC

Domaine Huët Vouvray Demi-sec Le Mont 2006 (Loire/França) –  
Um vinho encantador, com delicados aromas frutados e florais e mais que 
perfeito equilíbrio entre acidez, açúcar e álcool. Delicioso agora, pode ser 
guardado por muitos e muitos anos, como todos os vinhos à base da Chenin 
Blanc. A recompensa, para quem resistir a abri-lo já, será maior complexi-
dade aromática. (Mistral) - GV 

El Cava de Chozas-Carrascal Extra-Brut (Utiel-Requena/Espanha) –
Elaborado com as uvas Chardonnay e Macabeu, este ótimo exemplar de cava 
produzido fora da zona clássica da Catalunha mostra as credenciais que fa-
zem a fama desse espumante espanhol. Em estilo mais sério e nem por isso 
menos atrativo, é um vinho de muita personalidade, com frutas secas, brioches 
e tostado no nariz e boca com elevada acidez, austeridade na medida certa,
bom corpo e longa persistência. Merece ser conhecido. (Vinissimo) - AA 

Garmendia Selección 2005 (Arlanza/Espanha) – Proveniente de uma das 
mais novas DOs da Espanha, desmembrada de Castilla y León e situada próxima 
a Burgos, este brilhante tinto espanhol, produzido com as uvas Tempranillo (90%) 
e Merlot, de cultivo biológico, encanta pelos aromas de frutas escuras, chocolate, 
tabaco e fino tostado. Na boca é equilibrado, concentrado, elegante e longo. Uma 
grata surpresa. (Vinissimo) - AA

Gramona Celler Batlle Brut Gran Reserva 2001 – Uma verdadeira 
preciosidade e considerado o mais sofisticado Cava da Espanha, o Gramona
Celler Batlle é produzido só nos melhores anos, a partir das uvas Xarel.lo (70%) e 

Macabeo (30%), com mais de 8 anos de contato com as leveduras. De complexi-
dade única, exibe aromas elegantes de frutas secas, brioches, baunilha e tostado. 
Equilibrado, com espuma consistente, sabor delicioso e longa persistência, é uma 
festa para os sentidos. (Casa Flora/Porto a Porto) - AA

L´Hereu de Raventos i Blanc Brut 2006 (Penedés/Espanha) – Um Cava 
de alta distinção na sua faixa de preço. Elaborado com as uvas locais Macabeo, 
Xarel.lo e Parellada, permanece “sur lies” por 15 meses, antes do dégorgement, 
proporcionando complexidade ao conjunto. Perlage fino, mousse delicada e ótimo 
equilíbrio. (Decanter) - NP e MM

Novas Syrah Winemaker´s Selection 2006 (Casablanca/Chile) –
A Emiliana é o braço “orgânico” da gigante Concha y Toro. E o enólogo, nesse 
caso, é o craque Alvaro Espinoza. O Novas oferece muita fruta madura
(“berries”, em geral), no nariz e na boca, além de notas de torrefação de café. Na 
boca, também tem boa acidez e taninos macios, quase doces. A ponta de álcool a 
mais (14,5%) recomenda refrescá-lo antes de servir. Potente, mas muito gostoso. 
(Magna Import) - GV

Quinta da Mimosa 2007 (Palmela/Portugal) – Rótulo novo no Brasil, um 
Castelão de Palmela de muita qualidade. Aromas de frutas vermelhas maduras 
e delicado toque de baunilha. Encorpado e com boa fruta, possui taninos muito 
macios e final prolongado. (Hestia Gourmet) - MM

Quinta do Crasto Douro Branco 2009 (Douro/Portugal) – Corte típico 
de Gouveio, Roupeiro e Rabigato. Toque cítrico, floral e mineral. Frescor incrível 
e fácil de beber. Vale muito mais do que se pede. Boa companhia com petiscos 
como amêndoas torradas. (Qualimpor) - GL

Tre Monti Petrignone 2007 (Emilia Romagna/Itália) – Esta região, que 
é famosa pela sua gastronomia, começa a despontar com vinhos muito par-
ticulares, sejam brancos à base de Sauvignon Blanc ou tintos estilo bordalês. 
Petrignone 2007, elaborado com a Sangiovese di Romagna, encanta pelos seus 
aromas e sabores frutados, com o tempero do frescor e especiarias. Passa ape-
nas seis meses em barricas. (Casa do Vinho) - GL

Muscadet sèvre et Maine seléction des cognettes “sur lie” 2008 (loire/frAnçA) – os muscAdet

são considerAdos o pArceiro ideAl pArA ostrAs e coquillAges em gerAl, mAs suA

populAridAde, mesmo nA frAnçA, já foi mAior porque muitos deles são

simplesmente medíocres. não é o cAso

deste exemplAr dA gAmA AltA dA

denominAção. como seriA de se esperAr,

seu ponto Alto é A ótimA Acidez, mAs

elA é complementAdA por boA frutA e vem emoldurAdA por

AromAs que lembrAm AbAcAxi fresco e notAs florAis. pArA completAr, álcool

(12%) e preço tAmbém estão nA medidA certA. ótimA opção pArA os diAs de verão. (lA cAve jAdo) – gv

casa flora www.casaflora.com.br; casa do vinho www.casadovinho.com.br; decanter www.decanter.com.br; expand www.expand.com.br; 
grand cru www.grandcru.com.br; hestia gourMet www.hestiagourmet.com.br; la cave jado www.lacavejado.com.br;  Magna iMport www.magnaimport.com.br;
Mistral www.mistral.com.br; porto a porto www.portoaporto.com.br; qualiMpor www.qualimpor.com.br; vinissiMo www.vinissimo.com.br


