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A Espanha
surpreende!

Há alguns meses dediquei uma edição do nosso Clube à Espanha. Naquele momento, foram abordados
vinhos que haviam recebido 90 pontos na avaliação
de críticos reputados mundialmente, tais como a Wine
Advocate, de Robert Parker, e a Wine Spectator.
Agora, volto a falar da Espanha. Ocorre que a Europa
está passando por uma crise financeira incrível e, no
meio dela, alguns países estão sofrendo mais que outros. A Espanha está sofrendo muito! E os espanhóis –
sempre combativos e fortes – estão indo à luta. Assim,
estão produzindo e trabalhando para exportar e levar
divisas para o país. Como resultado, um número enorme de vinhos espanhóis tem chegado ao Brasil com o
binômio qualidade-preço inacreditável.
Agora é a hora de tomar espanhóis! Certamente, os
preços desses vinhos vão subir dentro de um ano
ou dois, quando sua qualidade estiver consolidada
e conhecida e as vendas já se sustentarem sem o
atributo preço.
A Espanha é o país da Tempranillo, que, como já comentamos há alguns meses, ganha nomes diferentes
em cada uma das regiões da Península Ibérica. Assim
sendo, embora a maior parte dos grandes vinhos espanhóis tenha nessa uva a sua base, existem muitas
regiões trabalhando bem outras uvas, sejam elas tradicionais da Espanha ou de origem francesa, e obtendo
produtos muito interessantes.

Neste mês, saudamos as excelentes novidades
espanholas e o nosso primeiro vinho é o Gotin del
Risc Mencia 2008. Feito na região de Bierzo, com a
típica uva Mencia, é um vinho saboroso que recebeu
91 pontos de Parker. Complexo e surpreendente, é
uma ótima pedida!
Nosso segundo vinho vem da região de Montsant,
fora do circuito mais tradicional de vinhos espanhóis,
e é um corte de Garnacha e Carinena, resultando
em uma bebida diferente das tradicionais, com uma
complexidade que lembra os bons vinhos do Rhône
francês. Seu nome é Celler Besllum Xabec 2008 e
seus aromas são florais e de frutas negras. Os avaliadores
de Parker lhe concederam 92 pontos, o que já o coloca
em patamar de vinhos muitíssimo mais caros.
O último vinho do mês é o novo Señorío del Tallar
Tinto Selección 2009, vulgo El Tallar. Esse é um
clássico Ribeira de Duero, 100% Tempranillo (tinta del
país), potente e estruturado, que ganhou avaliações
entre 90 e 93 pontos nas degustações com a equipe
de Parker. É um vinho para quem gosta da uva e da
região e, acima de tudo, de vinhos potentes mas com
final aveludado.
Esperamos que desfrutem dos vinhos e das sugestões
de harmonização, que constam das fichas técnicas
em anexo.

