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Koyle Cinsault,
uma novidade no Chile
Apresentamos aos membros do nosso clube a uva
Cinsault, uma das castas mais cultivadas no sul da França. Uma das componentes do famoso Châteauneuf du
Pape, a Cinsault é uma das mais tradicionais uvas que
compõem os famosos rosés da região, por ser perfumada e de poucos taninos.
É também a uva mais importante do vale de Bekaa, região mais famosa e conhecida do Líbano, bem como
de toda a região do norte da África. Conhecida também
como Hermitage, foi utilizada para um cruzamento com
a Pinot Noir, e deste encontro nasceu a Pinotage, uva
ícone da África do Sul. No Brasil é pouco conhecida e,
normalmente, não se encontram muitos vinhos que
destaquem sua presença no corte. Mais raro ainda é encontrar um vinho varietal dessa uva.
A vinícola Koyle do Chile conseguiu um vinhedo especial, de vinhas velhas de Cinsault , e resolveu fazer um
varietal. O resultado é surpreendente. O KOYLE DON
CANDE CINSAULT 2014 é um vinho muito agradável
que costuma encantar a todos que o provam, independentemente de o apreciador ser inexperiente ou um
grande conhecedor.

É um vinho vibrante que deve ser bebido mais frio, em
torno de 14 graus, o que certamente agradará àqueles
que gostam de tintos leves e frescos. É a nossa estrela
do mês de maio.
Para acompanhá-lo, selecionamos um campeão de
vendas que há muito não aparece no clube, o argentino
PULENTA LA FLOR MALBEC 2013, sempre uma ótima
relação entre custo e qualidade.
Para completar o trio, escolhemos o VISTAMAR SEPIA
RESERVA PINOT NOIR 2014. Um pinot que vem do
vale de Casablanca, no Chile, com estágio de oito meses em barricas de carvalho francês. Envolvente e com
taninos macios, é uma excelente opção para o dia a dia.
Esperamos que apreciem os vinhos e as sugestões de
harmonização das fichas em anexo.
Fernando A. F. Rodrigues

R$ 50,00

Vistamar Sepia Reserva Pinot Noir 2014
Temperatura de serviço

14-15º C

Tipo de vinho

Tinto

Quantidade por caixa

6

Uva

Pinot Noir

Produtor

Vistamar

Região produtora

Casablanca Valley

Composição

100% Pinot Noir

Envelhecimento

8 meses em barricas
de carvalho francês

Graduação alcoólica

14%

Potencial de guarda

4 anos

Safra

2014

País

Chile

Um tinto com aromas de
morango, cereja fresca e
especiarias. Em boca, sabor
envolvente e exuberante de
frutas vermelhas, com taninos
aveludados.
Harmonização sugerida:
casa com gravlax de salmão,
carpaccio, magret de pato,
atum grelhado.

R$ 68,00

La Flor de Pulenta Malbec 2013
Possui cor rubi intensa, aromas
que remetem a cerejas negras
e canela. É encorpado e
estruturado, seus taninos são
macios e o final, persistente.

Temperatura de serviço

-

Tipo de vinho

-

Quantidade por caixa

6

Uva

Malbec

Produtor

Pulenta Estate

Região produtora

Luján de Cuyo, Mendoza

Harmonização sugerida:

Composição

100% Malbec

Envelhecimento

6 meses em barricas
de carvalho.

esse vinho harmoniza muito
bem com bife de chorizo
(contrafilé argentino).

Graduação alcoólica

14%

Potencial de guarda

4 anos

Safra

2013

País

Argentina

R$ 85,00

Koyle Don Cande Cinsault 2014
Temperatura de serviço

12º a 14ºC

Tipo de vinho

Não

Quantidade por caixa

Não

Uva

Cinsault

Produtor

Koyle

Região produtora

Valle de Itata

Composição

100% Cinsault

Envelhecimento

50% em barricas antigas

Graduação alcoólica

13,5%

Potencial de guarda

5 anos

Safra

2014

País

Chile

Intenso no nariz, com
notas de frutas vermelhas,
flores e ervas nativas, com
toque de pimenta. .
Harmonização sugerida:
ótimo para acompanhar
carnes brancas.
Boa combinação com
codorna recheada.

