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Vales de Casablanca
e Leyda,
um novo Chile?
Continuamos a aproveitar o nosso clima do inverno bem particular de Brasília e enviamos,
mais uma vez, um branco, um rosé e um tinto.
O tema escolhido foi o Chile, mas não os vales tradicionais, com seus belos e robustos tintos.
Escolhemos uma nova região, representada pelos vales de Casablanca e Leyda, no centro do
país, entre Santiago – a capital – e o mar, com forte influência do terroir único, com ventos que
vêm do mar e mudam bastante o resultado dos vinhos ali produzidos.
Já se sabe que essa é a melhor região do Chile para vinhos brancos leves e tintos sutis, como o
pinot noir. Nesse terroir, a produção consegue obter uma leveza que nos remete aos países do
velho mundo, com vinhos que mesclam potência e sofisticação raras no novo mundo.
Chardonnay, Sauvignon Blanc, Sauvignon Gris, Pinot Noir, Shiraz, dentre outras variedades, têm
se beneficiado do terroir desses vales e produzido vinhos notáveis. Uma das vinícolas pioneiras
nesses locais é a Leyda.
Os vinhos escolhidos para o mês são:

Leyda Reserva Rosé 2013
Leyda Single Vineyard Falaris Hill Chardonnay 2013
Leyda Single Vineyard Syrah Canelo 2012
Os dois últimos, o Chardonnay e o Shirah, são estrelas do portfolio da Leyda, da linha Single
Vineyard, e com pontuações muito altas no guia Decochardos da América Latina.
O rosé é uma novidade, recém-chegada, com uma garrafa especial que promete agradar a
todos, em especial às mulheres do nosso clube.
Esperamos que apreciem os vinhos e as sugestões de harmonização das fichas em anexo.
Fernando A. F. Rodrigues

Leyda Reserva Rose Pinot Noir 2013

90

Temperatura

08°

Estilo

Rosé

Quantidade por caixa

6

Uva

Pinot Noir

Produtor

Leyda

Região produtora

Vale de Leyda

Composição

100% Pinot Noir

Envelhecimento

Não

Grau alcoólico

13,00%

Potencial de guarda

4 anos

Safra

2013

País

Chile

R$ 47,00

Rosa pálido e com reflexos cereja, aromas
de morangos e cerejas frescas. Deliciosa
textura e deliciosa acidez e frescor, ao
final, na boca.
Produtor: Com um clima frio e muito
influenciado pela brisa marítima da costa
pacífica do Chile, os vinhos da vinícola
Viña Leyda vêm revelando alguns dos
melhores Pinot Noir do novo mundo.
Em vinificação dessa versão rose,
o mosto ou suco da uva passa pouco
tempo em contato com as cascas,
resultando em um vinho delicado e
com uma bela tonalidade rosa pálido,
brilhante e límpido.
Harmonização sugerida: ótimo para
aperitivo, fica perfeito com camarões ao
bafo ou ao alho e óleo.

Leyda Single Vineyard Falaris Hill Chardonnay 2013

R$ 78,00

PTS RP*

Temperatura

16-18º C

Estilo

Branco

Quantidade por caixa

6

Uva

Chardonnay

Produtor

Leyda

Região produtora

Vale Santo Antonio

Composição

100% Chardonnay

Envelhecimento

8 meses em
barricas de carvalho

Grau alcoólico

13,90%

Potencial de guarda

5 anos

Safra

2013

País

Chile

Cor amarelo palha. Aromas refinados e
complexos, cítrico e mineral. Influência do
carvalho, combinado com notas de limão
e trigo seco. Na boca é fresco e denso,
textura cremosa, acidez correta e frescor,
com notas de amêndoas torradas no final.
A Viña Leyda foi uma pioneira nesse vale,
criando uma nova designação de origem,
D.O. Leyda Valley, em maio de 2001.
Tradicionalmente, o vale de Leyda é uma
área de pastagens naturias e de plantios
básicos, como trigo e cevada. Avaliando
o potencial das condições naturais da
área, a Viña Leyda fez um investimento
significativo para trazer água do rio
Maipo através de 8km de tubulações.
Harmonização sugerida: Robalo com
risoto de limão siciliano.

* Um excelente vinho de complexidade excepcional e caráter. Em suma, estes são os vinhos fantásticos. Fonte: https://www.erobertparker.com/info/legend.asp

Leyda Single Vineyard Shiraz Canelo 2012
Temperatura

18º C

Estilo

Tinto

Quantidade por caixa

6

Uva

Shirah

Produtor

Leyda

Região Produtora

Vale Leyda

Composição

100% Shirah

Envelhecimento

8 meses em barricas
de carvalho

Grau alcoólico

13,9%

Potencial de guarda

5 anos

Safra

2012

País

Chile

R$ 78,00

Shirah de clima frio, com muitas
especiarias, pimenta preta, violetas e
blueberries no aroma.
Na boca, tem muita concentração de
fruta, com toques de mineralidade e
tabaco.
Harmonização sugerida:
perfeito para um cordeiro com geleia de
menta e batatas coradas.

