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Cabernet Sauvignon no Chile
Originária de Bordeaux, na França, e resultante de um
cruzamento entre Cabernet Franc e Sauvignon Blanc, a
Cabernet Sauvignon é a mais popular dentre todas as
uvas do mundo. Existem vinhos feitos com ela em todos
os países produtores e, em muitos lugares, é responsável
pelos mais conceituados vinhos produzidos.
É quase possível dizer que raramente se encontrará alguém que aprecia vinhos há muitos anos e que nunca
tenha provado algum exemplar em que Cabernet Sauvignon estivesse presente. E a imensa maioria das pessoas aprecia o resultado de sua vinificação. Os vinhos feitos
com ela afinam-se muito bem com o envelhecimento
em barris de carvalho. As notas de chocolate emprestadas por essa madeira completam maravilhosamente os
tradicionais aromas de frutas vermelhas e negras, cassis,
menta e eucalipto, bastante tradicionais nessa uva.
Na França, na Itália, nos EUA, no Chile, na Argentina, na
Austrália, entre outros países, a Cabernet Sauvignon, sozinha ou em cortes com outras variedades, produziu vinhos excepcionais, clássicos, que envelhecem e ganham
complexidade de maneira majestosa.
Os Bordeaux da margem esquerda do Gironde a utilizam,
quase sempre, como a espinha dorsal de seus grandes vinhos. Nos Estados Unidos, os CABs – como se referem os
americanos aos vinhos feitos com a varietal – são a marca
registrada da viticultura americana, e é possível encontrar
inúmeros vinhos caros, alguns caríssimos, e excepcionais.
No Chile, disputa com a Carménère a maior popularidade,
mas sem dúvida, os vinhos com base na Cabernet Sauvignon são os mais espetaculares do país. Para o clube
de abril, selecionamos três Cabernets chilenos: dois do
Valle del Maipo e um de San Antonio, ao lado do Maipo.

Este é um dos melhores terroirs do país para nossa uva.
São eles:
MATETIC CORRALILLO CABERNET SAUVIGNON
2013. Depois de passar 16 meses em carvalho francês,
este vinho ganhou a elegância e a opulência alcançadas pelos melhores Cabernets. É intenso em frutas, mas
herdou do carvalho notas tostadas e de chocolate. Em
boca, o corpo rico e estruturado traz um pouco de pimenta nos taninos redondos e a acidez, ainda muito
viva, equilibra a intensidade.
MORANDÉ RESERVA CABERNET SAUVIGNON
2013. Um Cabernet chileno típico e conquistador, cujo
aroma exala frutas negras e vermelhas maduras, como
ameixas, cerejas e amoras, café torrado e especiarias. O
paladar é redondo, com taninos macios, bom frescor e
sabor frutado.
LEYDA SINGLE VINEYARD BELLOTO CABERNET
SAUVIGNON 2015. Nariz elegante, contido e complexo
com frutas vermelhas, cassis e tabaco. Apresenta notas
sutis de carvalho, perfeitamente integradas com a fruta.
Corpo médio com uma grande concentração de sabores,
uma acidez brilhante e taninos aveludados.
Comparando os três, vamos constatar como cada vinícola
trabalhou a uva, tornando-os vinhos distintos, apesar de
serem produzidos no mesmo terroir e com a mesma uva.
Assim, uma boa diversão é juntar os amigos e abrir as três
garrafas ao mesmo tempo, para que observem as diferenças entre os três com maior precisão.
Esperamos que apreciem os vinhos e as sugestões de
harmonização das fichas em anexo.
Fernando A. F. Rodrigues

Vinho Tinto Matetic Corralillo Cabernet Sauvignon 2013

R$ 129,00

País

Chile

Uva

Cabernet Sauvignon

Composição

100% Cabernet Sauvignon

Região

Valle de San Antonio

Sub-região

Valle del Rosario

Produtor

Matetic

Potencial de guarda

Vinho de guarda

Envelhecimento

16 meses em barril de carvalho francês

Temperatura ideal de consumo

16°C a 18°C

Tempo de decantação

30 minutos

Harmonização: costela no bafo

Vinho Tinto Morandé Reserva Cabernet Sauvignon 2013

R$ 79,00

País

Chile

Uva

Cabernet Sauvignon

Composição

100% Cabernet Sauvignon

Região

Valle del Maipo

Sub-região

Valle del Maipo

Produtor

Viña Morandé

Potencial de guarda

Vinho para beber jovem

Envelhecimento

12 meses em barril de carvalho francês usado

Graduação alcoólica

14%

Temperatura ideal de consumo

16°C a 18°C

Harmonização: fraldinha com legumes grelhado

Vinho Tinto Leyda Single Vineyard Cab. Sauv. Belloto 2014

R$ 109,00
* imagens meramente ilustrativas

País

Chile

Uva

Cabernet Sauvignon

Composição

100% Cabernet Sauvignon

Região

Valle del Maipo

Sub-região

Valle de Leyda

Produtor

Viña Leyda

Potencial de guarda

Vinho para beber jovem

Envelhecimento

12 meses em barril de carvalho

Graduação alcoólica

15%

Temperatura ideal de consumo

16°C a 18°C

Tempo de decantação

Pronto para beber

Harmonização: pernil de cordeiro e purê de madioquinha

