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Os Cabernets
da Santa Rita!
Os vinhos chilenos fazem um tremendo sucesso no Brasil. Nosso mercado é o
quarto maior na importação de vinhos chilenos, e em 2011 importamos mais de
3 milhões de caixas de vinho daquele país.
Quando se fala de vinho tinto chileno, pensamos logo em Carmènére e
Cabernet Sauvignon. Carmènére, porque foi redescoberta naquele país e se
tornou uma espécie de uva mais chilena do que francesa. Já Cabernet, a rainha
das tintas, representa quase metade da área plantada com uvas tintas no Chile
e está sempre presente nos melhores e mais pontuados vinhos chilenos. Já são
notórios os grandes Cabernets – ou cortes com Cabernet – produzidos no Chile,
tais como Altair, Almaviva, Sideral, Garage Wine Co 23, Santa Rita Casa Real, entre
outros. Esse último é o vinho ultrapremium da vinícola Santa Rita.
A vinícola Santa Rita é uma das maiores do Chile e produz vinhos de todas as
faixas de preços e para todos os mercados, sempre com grande preocupação
com a qualidade, obtendo produtos de preço acessível e com excelente
acabamento. Uma curiosidade: a linha 120 comemora um fato marcante
da história chilena: em uma noite de 1814, durante a guerra contra a coroa
espanhola pela independência chilena, Paula Jaraquemada, então proprietária
da Fazenda Santa Rita, deu abrigo e escondeu no subsolo de sua casa, onde

ficava a adega, 120 soldados chilenos liderados pelo General Bernardo O’Higgins.
Dessa forma, confrontou os soldados espanhóis proibindo-os de entrar em sua
propriedade e salvou a vida dos soldados chilenos, contribuindo decisivamente
para a independência do Chile, que ocorreria quatro anos mais tarde.
A Santa Rita produz vinhos com diversos tipos de uvas, cobrindo praticamente
todas as cepas atualmente plantadas no Chile, mas é no Cabernet Sauvignon
que ela brilha, fazendo uma linha de Cabernets consistente e saborosa em
todas as faixas de preço. Eu adoraria mandar para os nossos clientes do Clube
do Vinho um exemplar de Santa Rita Casa Real. Vinho sofisticado e elegante,
com aromas de chocolate, cassis, café e defumados, encanta os apreciadores
com seu equilíbrio e potência. Recomendo àqueles que gostarem dos vinhos
que estamos enviando nesta seção que entrem em contato com nossa equipe
de vendas e experimentem este belo vinho.
Porém como temos uma faixa de preço padrão para o nosso clube, selecionamos
três faixas intermediárias de Cabernets da Santa Rita, que permitirão que vocês
conheçam bem o estilo da casa. O primeiro é o Santa Rita Gran Hacienda
Cabernet 2010. Vinho de médio corpo, com rápida passagem por carvalho,
deve ser apreciado jovem, sendo excelente para ser bebido puro ou com pratos
leves. O segundo é o Santa Rita Reserva Cabernet 2009. Com bastante mais
estrutura e oito meses de barrica, este Cabernet é um exemplar de vinho de
bom preço e alta qualidade que agrada bastante os apreciadores de todos os
tipos. Por último, incluímos o delicioso Santa Rita Gran Reserva Medalla Real
Cabernet 2008. Esse vinho recebeu 90 pontos na avaliação da Wine Spectator e,
de fato, mostra a maestria dos Cabernets chilenos a um preço acessível.
Esperamos que desfrutem dos vinhos e das sugestões de harmonização que
constam das fichas técnicas em anexo.

Fernando A. F. Rodrigues

descrição do vinho
Vinícola:
Santa Rita
País:
Chile
Região:
Valle Central
Variedade:
100% Cabernet Sauvignon

R$ 39,00

Santa Rita Gran Hacienda 2010

dados técnicos
Álcool:
14%
Envelhecimento: 4 meses em barricas de carvalho
Guarda:
5 anos
notas de degustação
Vermelho rubi. Notas de frutas vermelhas maduras, cravo-da-índia e baunilha.
Corpo médio, saboroso, adocicado, taninos bem estruturados, encantador e
elegante. Acompanha muito bem pratos a base de legumes, como Ratatouille
ou lasanha de abobrinha.

descrição do vinho
Vinícola:
Santa Rita
País:
Chile
Região:
Valle de Maipo
Variedade:
100% Cabernet Sauvignon

R$ 88,00

Santa Rita Medalla Real Cabernet Sauvignon 2008

dados técnicos
Álcool:
14,6%
Envelhecimento: 14 meses em barricas de carvalho
Guarda:		8 a 10 anos
notas de degustação
Vinho de cor rubi intenso. Aromático, com notas de frutas pretas e menta.
Nuances de madeira que evocam baunilha torrada. Na boca é vigoroso,
com taninos maduros e marcantes e um final ligeiro. Com muita tipicidade,
este Cabernet Sauvignon apresenta aromas intensos de frutas escuras
maduras, especiarias e um leve caramelo. Na boca é estruturado, elegante e
equilibrado. Com muita potência, é um ar perfeito para cortes de cordeiro com
acompanhamentos diversos.

descrição do vinho
Vinícola:
Santa Rita
País:
Chile
Região:
Vale de Maipo
Variedade:
100% Cabernet Sauvignon
dados técnicos
Alcool:
13,9%
Envelhecimento: 8 meses em barricas de carvalho
Guarda:
6 anos
notas de degustação
Vinho de uma cor vermelha rubi intensa. O aroma lembra frutas negras maduras,
graciosamente combinadas com baunilha, tabaco e cravos.
É um vinho de médio corpo, equilibrado e com uma agradável persistência.
Ótima harmonização com picanha grelhada, bem no estilo churrasco.

R$ 54,00

Santa Rita Reserva Cabernet Sauvignon 2009

