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ClineViognier 2012 - North
Sonoma, Califórnia, EEUA
Uva: 100%Viognier
Cor:amarelo clarobrilhante
Nariz: frutasbrancas cítricas e
doces comoabacaxi edamasco,
toques floral emineral, intenso.
Boca: seco, fresco, leve,muita
fruta comfinalmineral e floral,
envolvente. Equilibrado com
14˚GLdeálcool.

R$ 105,00

Ferrari-CaranoZinfandel 2010
DryCreekValley, Sonoma,
Califórnia, EEUA
Uva:87%Zinfandel, 9%Petite
Sirahe4%Carignan
Cor: rubi intenso.
Nariz: frutas comomirtilo, cereja,
oxycoco (cranberry)morango,
ameixa, figo, alémdeespeciarias e
chocolate, perfeitobuquê.
Boca: seco, explosãodesabores
de frutas, especiarias, baunilha, chocolate, côco,
rico, intenso
epersistente. Taninospresentes eaveludados,
encorpadocomdoçuraao final. Acidezequilibrada
com14,5˚GLdeálcool.

R$219,00

GordonBrothers – EstateG
rownCabernet Sauvignon
2010 - ColumbiaValley,
Washington, EEUA
Uva:97%Cabernet Sauvignone
3%Syrah.
Cor: rubi retinto, alta intensidade
Nariz:Frutas comocereja e
oxicoco (cranberry), ameixa,
pimenta, especiarias.
Boca: seco, showde frutas, vivaz,
encorpado, acidezequilibradacom13,8˚GLde
álcool. Taninosaveludados.Notasdechocolate e
tostados,persistente.

R$ 158,00

Duckhorn - DecoyRedWine
2011 –NapaValley, Califórnia,
EEUA (Duckhorn éo vinhoda
CasaBrancadosEEUA)
Uva:47%Merlot, 36%
CabernetSauvignon, 10%
CabernetFranc e7%Petit Verdot
Cor: rubi pouca intensidade
Nariz: frutas comoamora,mirtilo
e cassis, ervas eazeitonas.
Boca: seco, corpo leve, fresco,
bemfrutado comtaninosdelicadosmascom
persistência eequilíbrio. 13,5˚GLdeálcool.

R$189,00

Provei e indico

Santé! A cultura de uvas nos
Estados Unidos é bastante di-
fundida. Iniciou-se no século
18, quando espanhóis trouxe-
ram mudas viníferas como a
Mission.Asuvasnativasameri-
canas, como a Colombard e
Thompson Seedless, mistura-
das às uvas europeias, ainda
fazem blends de vinhos mais
simplesemescala industrial.
O primeiro American Wine

Show no Brasil foi realizado
em São Paulo, em setembro.
Na Master Class, foram apre-
sentados 18 rótulos desse país
que hoje ocupa o 4˚lugar em
produção mundial de vinhos,
atrás da França, Itália e Espa-
nha, segundo a OIV 2012 (Or-
ganisation Internationalede la
VigneetduVin).
A condução da degustação fi-

couacargodeGeoffKruth,Mas-
terSommeliereenólogo,diretor
do Guild of Sommeliers. Com
organizaçãodaInBoxComuni-
caçãoesobocomandodeGisel-
da Badelucci, diretora geral da
importadora Smart Buy Wi-
nes, provamos e aprendemos
sobreos vinhosdoNapaValley
e Sonoma, na Califórnia, além
de Oregon e Washington, que
fazempartedaprincipal região
produtora americana: a West
Coast(CostaOeste).
A costa oestenorte-america-

na é produtora de vinhos de
respeitável qualidade, e recebe

influênciadascorrentesmaríti-
mas vindas do Oceano Pacífi-
co.Comclimatipicamenteme-
diterrâneo, ventos frescos,
muito sol e chuvas bem locali-
zadas, é um território com a
tipicidade necessária para a
vitivinicultura e que tem ain-
da pequenos vales, micro-cli-
mae terroirsperfeitos.
As suas uvas tintas são: Ca-

bernet Sauvignon, Merlot,
Zinfandel, Pinot Noir, Caber-
net Franc, Syrah, Grenache,
Carignan, Sangiovese, Petite
Sirah, Malbec, Petit Verdot,
Mourvèdre,Barberaeoutras.
As brancas são: Chardon-

nay, Sauvignon Blanc ou Fu-
mé Blanc, Pinot Gris, Malva-
sia Branca, Riesling, Viog-
nier, Marsanne, Roussanne,
Gewürztraminer, Semillon
eoutras.
A Zinfandel é a cepa que a

Califórnia pode chamar de
sua. Originária da Croácia é a
mesma uva Primitivo, de Pu-
glia,na Itália.
Sempredigoquenorte-ame-

ricano faz tudo direitinho, e
faz mesmo! Seus vinhos sem-
pre forammuito apreciados in-
ternamente, mas foi em 24 de
maiode1976queoentãocomer-
ciante inglês, Steven Spurrier,
hoje crítico afamado, organizou
uma degustação às cegas, para
avaliar vinhos franceses enorte-
americanos.

O evento quebrou a suprema-
cia dos vinhos franceses, dan-
do fama ao vinho dos Estados
Unidos, colocando-o em evi-
dência no mundo, um marco
na história da bebida. Con-
cluiu-seentãoqueoNovoMun-
do também tinha condições de
produzir vinhos de excelência.
Assista ao filmeO Julgamento
de Paris (The Bottle Shock), e
degusteessaaventurareal.
O vinho Château Montelena
Chardonnay 1973,deNapaVal-
ley, sem dúvida um dos melho-
res Chardonnays do mundo, fi-
couemprimeirolugarnoconcur-
so, desbancando o Meursault
Charmes1973,deRoulot,Borgo-
nha. No American Wine Show
degustei o 2010: dourado, fres-
co, jovem,frutascomolimão,to-
ranja e pêssego, toque floral e
mineral, anis, baunilha e amên-
doas. Persistente, vai longe. E o
preço,também:R$417,00.
Acesse em www.enoamigos.

coma listados topsdegustados
no evento. E, falando em fil-
mes, aproveito para recomen-
darSideways: entreumas e ou-
tras, que também se passa na
Califórnia. Imperdível aos
amantesdovinho.
Um dado histórico: a filoxera,
umpulgãominúsculo,queatin-
ge a raiz da videira, devastou
quase todos os vinhedos euro-

peus de uvas vitis viníferas
(aquelas que produzemvinhos
finos) em 1860. A praga che-
gou à Europa com cepas das
uvasamericanas, avitis labrus-
ca (uvas demesa, como Isabel,
Bordôeoutras).
Asmudasamericanassãoresis-
tentes a essa praga, sendo ape-
nas portadoras da doença e
nãoamanifestam.E,comoque

por ironia do destino, depois
de50anos,essasmesmasplan-
tas foramutilizadas como por-
ta-enxerto para as uvas euro-
peias, que só assimvencerama
praga da filoxera. Deu-se a sal-
vação de toda a cultura mun-
dial por essemétodo, utilizado
atéhoje.Atéapróximataça!

MOMENTODIVINO@ATRIBUNA.COM.BR

DAREDAÇÃO

Antes territóriomasculino,ho-
jeouniversodovinhoestácada
vezmais feminino. E a Confra-
riaMeiaTaça foi desbravadora
nesse campo. Formada só por
mulheres, ela completou 10
anosessasemana.AMeiaTaça-
teve início em um tempo dife-
rente,ondeoshomensdomina-
vamasdegustações.
“Começamos por causa dos

nossos maridos. Eles se reu-
niam e nós tivemos a ideia de
formaronosso grupo”, contou
a restauranterCristinaBarbo-
sa, que está desde a primeira
reunião.
Elas se reúnemmensalmen-

te e os encontros têm sempre
uma palestra e degustações.
Também fazem harmoni-
zação de receitas com os vi-
nhos. Uma das responsáveis

por essa parte é a médica
cardiologista Suely Cardoso
Santos, uma apaixonada por
enogastronomia.
“Os encontros são ótimos

para relaxarmose tambémad-
quirirmos conhecimento, tro-
carexperiências”.
Nafestade10anos,aConfra-

ria foi reconhecida pela Asso-
ciação de Escanções (somme-
liers)dePortugal.

Na programação, que in-
cluiu harmonização de vi-
nhos portugueses com pra-
tostambémlusitanos,osom-
melierportuguês JoséCarlos
Santanitafalousobreosrótu-
los e declamou um poema
paracadaumdeles.
Tambémhouveapresenta-

ção de fado, comMarlyGon-
çalves, e diplomação das 40
integrantesdaconfraria.

Vinhos norte-americanos,
um show de qualidade >>>>

>>

ConfrariaMeia Taça comemora 10anos

CLAUDIAG.OLIVEIRA, SOMMELIER

>>

20/10 -WineRoadShow,das 18às
21h,emparceria comaÉpice
Importadora.Maisde50 rótulos
de5países, noLaticíniosMarcelo.
Tel. 3234-1861
22/10 -DegustaçãoLaPastina,
para iniciantes eavançados, das
19hàs22h,naFornalhaPalmares.
Seterótulos. Tel.: 3223-3568.

Viva momentos de puro

R. Dr. Tolentino Filgueiras, 80 - Gonzaga - Santos - SP

prazer FERNANDALUZ

Agenda

TODOSOSVINHOSSÃO IMPORTADOSPELASMARTBUYWINES (WWW.SMARTBUYWINES.COM.BR)

Festival doCamarão
Vaiaté5denovembroa
15ªediçãodoFestival do
CamarãoRosa,noRestaurante
ChoppHalle (Av.Marechal
DeodorodaFonseca, 1.520,
Guarujá). São 19opçõesdepratos
comocrustáceo,aopreçoúnico
deR$92,00(paraduaspessoas)
ouR$56,00, individual.O festival
acontece todososdias,
noalmoçodeno jantar.

BoloOutubroRosa
OReinoBrancocriouumbolo
temáticoparaoOutubroRosa,
quealertaparaa importância
daprevençãocontraocâncerde
mama.Comamassa rosa,menos
açúcaregeleia caseirade
morangos, ele servedezpessoase
custaR$40,00.A rendaserá toda
revertidaparaduasentidades
beneficentesdecombateao
câncer. TatianaBranco,

nutricionistaeproprietária
daReinoBranco, espera
venderpelomenos50bolos.
Asencomendasdevemser
feitascom24horas
deantecedênciapelo
contato@euquerobolo.com.br
oupelo telefone99109-4308.

Formada só por mulheres, ela é precursora nesse segmento e agora foi reconhecida internacionalmente pela Associação de Escanções
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