
              
                   

por aRTHUR aZEVEDO (aa), fERnanDO basilE (fb), fRanciscO sOaREs (fs), 
gERsOn lOpEs (gl), gUilHERmE VEllOsO (gV), maRiO mUcHEROni (mm), 
nElsOn pEREiRa (np) E pEDRO cOcO (pc)

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.

Anselmo Mendes Loureiro Escolha “Muros Antigos” 2009 –
(Vinho Verde/Portugal) - Ótimo exemplar para tomar sem compromisso
agora no verão. Típico da cepa, muito aromático, apresenta notas cítricas
e ervas frescas no nariz, corpo leve, ótima acidez, um belo Vinho Verde, ideal
para a “beira da piscina”. (Decanter) FB  

Bodegas Peique Mencia Viñedos Viejos 2006 (Bierzo/Espanha) -
100% Mencia, a grande tinta de Bierzo, região espanhola próxima à Galícia. 
Com vinhas de 70 anos, este tinto apresenta cor concentrada, com muito 
pouca evolução. Os aromas, de frutas escuras bem maduras e toques empi-
reumáticos lembrando caramelo e torrefação, encantam num primeiro mo-
mento. Seguem-se aromas de especiarias e balsâmicos. Vinho de bom corpo, 
macio e equilibrado, com taninos finos, expansivo, com um final delicioso. 
(Decanter) NP/AA 

Charles Joguet Chinon Les Varennes du Grand Clos 2008 (Vale do 
Loire/ França) - Um Cabernet Franc típico do Loire. Boa concentração de cor, 
ainda muito jovem. Aromas elegantes de frutas escuras, especiarias, ervas 
e toques resinosos, fruto da boa interação com a madeira (o vinho passa de 
15 a 16 meses em tonéis usados). Vinho de corpo médio, muito equilibrado 
(13% de álcool) e taninos de boa textura. Deve melhorar com alguns anos de 
guarda, ganhando novos aromas. (Mistral) NP
 
Château Ramon 2006 AOC Monbazillac (Sud-Ouest/França) - Um 
ótimo Monbazillac, região próxima a Bordeaux, bela alternativa em custo aos 
Sauternes. Aromas muito intensos típicos de vinhos de uvas atacadas pelo 
botrytis, com pêssego, doce de cascas de laranjas, mel, cera e linhaça. Boca 
plena, doçura bem equilibrada pela acidez, persistência muito longa, alguns 
minutos. (Decanter) MM 

Cóndita 2007 (Castilla y León/Espanha) - Segundo vinho da Ramiro Wine 
Cellar, produção limitada (14 mil garrafas apenas), 100% tempranillo, o 
Cóndita conquista pela sua fruta fresca e taninos maduros, e pela sua boa 
relação qualidade-preço. É um Vino de la Tierra de Castilla y León, most-
rando que na Espanha, como em outros países europeus, isso pode ser visto 
também como busca de mais liberdade ao produtor na confecção de seus 
produtos. (Casa do Porto) GL

Hobo Zinfandel 2008 (Sonoma/Califórnia/ USA) – A clássica uva 
norte-americana, de grande prestígio entre os brasileiros, se mostra por 
inteiro nesse ótimo exemplar de tinto, produzido no Dyr Creek Valley. Com-
plementada com apenas 10% de Petit Sirah, seduz pelos aromas intensos 
de frutas escuras e especiarias doces (cravo) e pelas notas de choco-
late. Macio, potente e com taninos maduros, é encorpado, concentrado e 
longo. (Wine Society) PC 

Post Scriptum de Chryseia 2007 (Douro/Portugal)- Rubi intenso, com 
reflexos violáceos. Aromas de ameixa em passa e especiarias com toques 
de alcatrão. Boca cheia, taninos de ótima qualidade, álcool bem equilibrado, 
final longo e apimentado. (Mistral) FS

Sebastian Poveda Fondillón Gran Reserva 1980 (Alicante/ Espanha) 
– Um clássico produzido com a uva Monastrell, a grande estrela da região do 
Levante, na Espanha. De coloração âmbar intenso, no nariz se apresenta in-
tenso, com aromas de compota de frutas, caramelo, madeira.  Na boca tem 
bom corpo, textura aveludada, caráter elegante, com boa acidez equilibrando 
bem açúcar e álcool. A persistência é muito longa e o retro-olfato delicioso. 
(World Wine) PC/AA 

Valduero Crianza 2007 (Ribera del Duero/Espanha)-  Um belo exemplar 
dessa prestigiada região espanhola, o Valdureo Crianza é um vinho delicioso, 
complexo em seus aromas  (frutos negros, balsâmicos, caixa de charutos, 
baunilha, côco) e sabores (intenso, aveludado, elegante) e com final longo e 
agradabilíssimo. Excelência no quesito preço-prazer, é para ser comprado em 
caixas. (Ana Import.) GL

Villa Matilde Caracci Falerno Del Massico Bianco DOC 2006 
(Campania/Itália) – um puro exemplar da subestimada uva Falanghina, culti-
vada no sul da Itália. De coloração amarelo palha com reflexos dourados, no 
nariz se apresenta bastante frutado, com toque de ervas aromáticas, além de 
notas florais e minerais.  Na boca tem um bom corpo, aveludado, elegante, 
com boa acidez e persistência. (Vinea) PC

Domaine Barmés Buecher Gewrztraminer GranD cru henGst VenDanGes tarDiVes 2006

(AlsAce/frAnAçA) – de um produtor 100% biodinâmico, este é, provAvelmente, um dos 

melhores exemplAres desse tipo de vinho disponíveis no brAsil. 

de cor AmArelo-dourAdo, 

exibe pAlhetA de AromAs 

nA quAl se destAcAm

A lichiA cArActerísticA

dA cAstA, notAs florAis e de ervAs finAs, Além de umA 

pontA de mel. nA bocA, é untuoso e mostrA grAnde equilíbrio entre Acidez, 

álcool e AçúcAr. finAl levemente doce sem ser enjoAtivo. (cAsA florA/ porto A porto) – gv/AA

ana import www.anaimport.com.br casa flora www.casaflora.com.br; casa Do porto www.casadoportovinhos.com.br; Decanter www.decanter.com.br;
mistral www.mistral.com.br; porto a porto www.portoaporto.com.br; premium www.premiumwines.com.br; Vinea www.vinea.com.br;
wine society www.winesociety.com.br; worlD wine www.worldwine.com.br


