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Mais duas novidades
espanholas e um clássico
Conforme explicamos na edição anterior, muitas novidades estão chegando ao nosso portfolio. Na edição de agosto, estamos enviando mais duas e
um vinho clássico, um campeão de vendas de que eu gosto muito.
A primeira novidade é um cava chamado REYES DE ARAGON BRUT
NATURE. Para receber a denominação de cava, precisa ser feito pelo
método tradicional, com segunda fermentação em garrafa, e usando
uvas autorizadas. Este exemplar traz um corte de 75% Macabeo e 25%
Chardonnay, o que resulta em um espumante fresco, com ótima perlage e
excelente equilíbrio. Uma surpresa e tanto vinda da Catalunha espanhola.
A outra novidade é o MAS MARTINET MARER 2014. Feito com um corte
de 60% Grenache, 20% Syrah, 10% Cabernet Sauvignon e 10% Merlot, em
Montsant, Espanha, é produzido por uma das mais reputadas vinícolas da
região, a Mas Martinet, que tem vários de seus vinhos pontuados pelos
críticos especializados acima de 95 pontos, de 100 possíveis. Certamente
um corte com aromas complexos que vale a pena ser conferido.
Por ultimo, trazemos um clássico, o PULENTA ESTATE CABERNET
SAUVIGNON 2013, seguramente um dos melhores cabernets argentinos
em sua faixa de preço. Tradicional produtora argentina e também
tradicional parceira da Grand Cru, a Pulenta Estate está sempre entre as
vinícolas premiadas da América Latina por seu consistente trabalho e pela
busca da excelência em seus vinhos.
Esperamos que apreciem os vinhos e as sugestões de harmonização das
fichas em anexo.
Fernando A. F. Rodrigues

Vinho Cava Reyes de Aragon Brut Nature
País

Espanha

Tipo de vinho

Espumante

Tipo de uva

Corte branco

Composição

75% Macabeo, 25%
Chardonnay

Região

Catalunha

Sub-região

Aragón

Produtor

Bodega Langa

Potencial de guarda

Pronto para beber
jovem

Quantidade da garrafa

750 mL

Graduação alcoólica

11,5%

Harmonização

Paella valenciana

História do produtor
A Bodega Langa, com mais de
150 anos de história, continua
nas mãos da família que lhe dá
o nome, já na quinta geração
de herdeiros. Este exemplar,
equilibrado e com acidez
acentuada, em boca revela
notas cítricas de toranja e frutas
tropicais. Seu aroma remete a
pão tostado e frutas tropicais,
com notas de amêndoas.

R$ 87,00

Vinho Tinto Mas Martinet Marer 2014
País

Espanha

Tipo de vinho

Tinto

Tipo de uva

Corte tinto

Composição

60% Grenache, 20% Syrah,
10% Cabernet Sauvignon, 		
10% Merlot

Região

Montsant

Sub-região

Falset

Produtor

Mas Martinet

Envelhecimento

meses em barricas de 		
carvalho francês

Temperatura/ consumo

16°C a 18°C

Harmonização

Javali com risoto ao funghi

História do produtor
Os vinhos produzidos pela
vinícola Mas Martinet
mexem com os sentidos, o
que é parte do propósito
deles. São vinhos que
emocionam. Este exemplar
de cor rubi escura com
reflexos púrpura é um vinho
bem estruturado, fresco,
suculento e saboroso, com
taninos presentes e finos.
Tem aromas intensos de
frutas vermelhas e pretas,
com um toque herbáceo de
tomilho. Em boca, equilibra
fruta madura e especiarias.

R$ 95,00

Vinho Pulenta Estate III Cabernet Sauvignon 2013
País
Tipo de vinho
Tipo de uva
Composição
Região
Sub-região
Produtor
Potencial de guarda
Envelhecimento

R$ 117,00

Graduação alcoólica

Argentina
Tinto
Cabernet Sauvignon
100% Cabernet Sauvignon
Mendoza
Lujan de Cuyo
Pulenta Estate
Vinho de guarda
12 meses em barril
de carvalho francês
15%

Temperatura/consumo

16°C a 18°C

Harmonização

Carré de cordeiro

História do produtor
Apesar de a vinícola ter
iniciado suas atividades
somente em 2002, a história
da família Pulenta com a
vitivinicultura argentina
começou 100 anos antes. Este
exemplar vermelho púrpura
tem acidez e persistência
medias. Em boca, revela
amora, morango, mirtilo e
ameixa; no nariz, especiarias,
tabaco, aromas exóticos e
intrigantes.

