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FabreMontmayouGranReserva
Cabernet Sauvignon2011, Luján
deCuyo,Mendoza, AR
(Vinhedos
com30anos
de idade)
Uva:
Cabernet
Sauvignon.
Cor: rubi
intenso.
Nariz: frutas
vermelhas
amorae framboesa,pimenta,
chocolateemadeira integrados.
Boca: seco, encorpado, fresco,
frutado, taninoselegantes,
complexoepersistente com
14,9˚GLdeálcool.

R$91,21

FabreMontmayouReservaChardonnay
2013, Tupungato,Mendoza,AR
(Vinhedoscom20anosde idade)
Uva:Chardonnay.
Cor:douradobrilhante.
Nariz:pêssegoeabacaxi com
toque floral, envolvente.
Boca: seco, vivaz, equilibra
14,3˚GLdeálcool comacidez e
corpo,untuoso, elegantee
persistente.

R$64,19

FabreMontmayouReservaMalbec 2012, Vistalba,
Mendoza,AR
(Vinhedosdemaisde40anos)
Uva:Malbec.
Cor: rubi intenso.
Nariz: cerejas, chocolate,
toquedeanis e especiarias.
Boca: seco, bomcorpo,
untuoso, taninos sedosos acidez
e 14,9˚GLdeálcool
equilibrados,persistente.

R$64,19

FabreMontmayouGranReserva
Malbec 2011, Vistalba, Luján de
Cuyo,Mendoza, AR
(Vinhedosde
maisde80
anos)
Uva:Malbec.
Cor: rubi
intenso.
Nariz: frutos
maduros,
madeira
elegante,
chocolate, anis, especiarias.
Boca: seco, encorpado, potente,
exuberante, acideze 15,2˚GLde
álcool integrados comasua
estrutura, taninoselegantes,
persistente, complexo.

R$91,21

FabreMontmayouGranReservaMerlot 2011, AltoValle deRíoNegro,
Patagônia, AR
(Vinhedoscommaisde40anosde idade)
Uva:Merlot.
Cor: rubi intenso.
Nariz: frutas vermelhas, alcaçuz, café, tostados.
Boca: seco, frutado, saboroso, encorpado, acideze
15˚GLdeálcool emsintonia, taninosmacios
elegantes, persistentee complexo.

R$ 125,00

TODOSOSVINHOSSÃO IMPORTADOSPELAPREMIUM
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Provei e indico

DAREDAÇÃO

Eles têm profissões diversas,
mas uma paixão em comum:
pizza. E essa paixão rendeu
receitas caprichadas e inusita-
das, tornando acirrada a dis-
puta da quinta edição doCon-
cursoMeuNome Virou Pizza,
da Kokimbos, que reúne so-
menteamadores.
Dos dez finalistas, vários es-

colheram ingredientes origi-
naisparaacoberturadaredon-
da.Ostrêsprimeiroscolocados
saíram do trivial e acertaram.
Tanto juradoscomoascercade
100 pessoas que foram assistir
àdisputa,noClubeInternacio-
nal de Regatas, aprovaram to-
dososdezpreparos.
O primeiro colocado, o ana-

listadesistemasHalayltonAle-
xandre Rodrigues, criou a pi-
zzaMontenegro. A inspiração,
segundoele, veiodosdois tipos
de culinária que ele e a família
mais gostam: italiana e orien-
tal. Daí, ele decidiu colocar so-
bre a massa, ingredientes que
costumamos ver em temakis e
sushis: carpaccio de salmão,
shoyuegengibre.
Pode parecer estranho, mas

osaborrealmente ficou equili-
brado e acabou derrotando o

segundo colocadopor somen-
te alguns décimos. Ele ga-
nhou um ano de pizzas e um
Ipad mini. “Quem me apre-
sentouo concurso foi umami-
go que já ganhou, o Roberto.
Adorei participar”.
A segunda colocação ficou

comoutrapizzadesaboresdife-
rentes e sofisticados. Criação
do advogado Horácio Medei-
ros,elarecebeuonomedeAzei-
tetrufadoetemaiguaria italia-
na regada sobre muçarela,
ovospicadosebacon.
Para dar um toque ainda

mais gourmet, um ovo cru foi
quebrado no meio da pizza e
colocado rapidamente no for-
no. Ao cortar, a gema mole se
mistura ao azeite trufado e dá
o aroma e o gosto característi-
cosdas trufas.
“Este ano está difícil. O nível

está muito alto”, disse a jurada

Solange Asevedo, que foi a
segundacolocadadoanopas-
sado e este ano estava do ou-
tro lado, na difícil missão de
escolheramelhor.
Em terceiro lugar ficou a

pizza Belks, do publicitário
MauricioLuizBelchior .Pra-
ticante de surfe e amante de
frutos do mar, ele elaborou
uma pizza com polvo cozido
e temperadocomalhoecebo-
la.Sobomolusco,umacama-
da de muçarela. A originali-
dade agradou os jurados, as-
simcomoo sabor.
“Todas estavammuitoboas

e certamente a diferença de
pontos deve ter sido peque-
na”, ressaltou o chef André
Ahn,umdosjurados.
Os três primeiros coloca-

dos terão suas pizzas incluí-
dasno cardápiodaKokimbos
porumano.

FabreMontmayouBarrel
SelectionMalbec 2012, Alto
Valle deRioNegro, Patagônia,
AR
(Vinhedoscom
30anosde
idade)
Uva:Malbec.
Cor: rubi
intenso.
Nariz: cerejas
e frutas
vermelhas
frescas,
alcaçuze toquedevioletas.
Boca: seco, acidezmarcante e
taninospresentes, leveamargor,
notas tostadas, bomcorpo,
austero. 15,1˚GLdeálcool.

R$64,19

Santé! O casal Diane e Hervé
Joyaux Fabre, natural de Bor-
deauxnaFrança,estánaArgen-
tina desde 1992, quando, en-
tão, iniciou a Fabre Mont-
mayouBodegasyViñedos.
Seus vinhos representam a

síntese perfeita entre a ele-
gância e a sabedoria ances-
tral, herdada de seus familia-
res negociantes de vinhos em
Bordeaux.
Vinhos que expressam o

terroir, tanto de Mendoza
quanto da Patagônia, onde
se estabeleceram.
Ochâteauestilofrancêscons-

truído em Vistalba, Luján de
Cuyo, Mendoza, possui vinhas
antigas, plantadas no início do
século passado (1908), o que
originavinhosdemuita identi-
dade, expressandoo caráter e a
potência dessa região, com to-
do o savoir faire bordalês de
seusproprietários.

Apósalgumtempoestabele-
cida em Mendoza, a Bodega
Fabre Montmayou investiu
também mais ao Sul, no Alto
Rio Negro Valley, Patagônia.
Nessa região austral, com
dias ensolarados e noites
frias, produzem vinhos onde
a singularidade do terroir
transmite aromas, texturas e
sabores especiais.
Cultivamas uvas tintasMal-

bec,CabernetSauvignon,Mer-
lot, Syrah, além da brancas
Chardonnay, Semillón e Tor-
rontés. Dessas variedades são
produzidos rótulos que de-
monstramocuidadonoprepa-
rocomoacolheitamanual,sele-
çãodeuvas, semusodepestici-
das, tecnologia de ponta e o
toquedeelegância francês.
Destaco alguns dos 10 rótu-

los que degustei recentemen-
te, apresentados pela Pre-
mium Importadora, com a

presença do casal junto a um
grupode profissionais no res-
taurante Varanda Grill, em
São Paulo. Vinhos notáveis,
dos simples aos mais provo-
cantes. Complexidade e in-
tensidade, álcool presente e
equilibrado, aliados ao fres-
cor e sutileza, assim são os
vinhos da Fabre Mont-
mayou, emocionantes.
Atéapróximataça!

MOMENTODIVINO@ATRIBUNA.COM.BR
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>>

Vinhos da Argentina
com toque de Bordeaux

CLAUDIAG.OLIVEIRA, SOMMELIER

>>

Viva momentos de puro

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

prazer

>>

>>

Ingredientes:muçareladebúfala; queijo cottage; catupiry, alho-poró
ecarpaccio desalmão.

Preparo: sobreamassadepizza coloquemuçarela, umacamada
decottageeumpoucodecatupiry. Salpiquealho-poróe leveao
fornobemalto epreaquecido.Depoisdeassada, tire e coloque
sobre todaapizzao carpacciode salmão,umapinceladade shoyu
eumpoucodegengibre emconserva.

>>25/11 –Portoe
Douro– International
WineTastingSP2014.
Informações:
vinhosdoporto2014@gmail.com

>>27/11 – 1aDegustação
deVinhosdoLíbano
Das 16h30às 19h30, emSão
Paulo. Infs.: (11) 5092-3248

Osvencedores

FOTOSHELENAALBA/DIVULGAÇÃO

Sabores inusitados
formamopódio do
Meunomeviroupizza
Toque oriental, azeite trufado e polvo nos três primeiros lugares

>>

Tanto o júri quanto o público puderam experimentar as dez pizzas

ALEXSANDERFERRAZ

1º lugar HalayltonAlexandre
Rodrigues,pizzaMontenegro

2º lugar HorácioMedeiros,
pizzaAzeite trufado

3º lugarMauricioLuiz
Belchior,pizzaBelks

PizzaMontenegro (1o lugar)

Agenda
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