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Lançado na Expovinis 2015, o
anuário Vinhos do Brasil, 4ª
edição, já pode ser encontrado
emlivrariasebancas.
É omais completo guia do vi-

nhonacional, comanálisede to-
doopanoramado setor, regiões
produtoras, universo do vinho,
enogastronomia, consumo, his-
tória, negócios, enoturismo, de-
poimentodeprofissionaisediri-
gentesligadosaosetor.
Ele traz ainda dados atuais

sobre a produção e comerciali-
zação, e o resultado da Grande
ProvaVinhosdoBrasil2015.
Na prova, feita às cegas, fo-

ram analisados 700 rótulos de
vinhos tranquilos e espuman-
tes de 87 produtores de sete
estados brasileiros e eleitos os
melhoresem22categorias.
A comissãoavaliadorapresi-

dida por Marcelo Copello, jor-
nalista e especialista do Rio de
Janeiro, foi composta por 17
profissionais de vários estados
e convidados internacionais,
alémderepresentantesdoIbra-
vin, Sindivinho,ABS,FGV,Se-
nac, jornalistas especializados
esommelierspremiados.
OAnuáriomostraos23cam-

peões em22 categorias (houve
um empate), além dos 80 vi-
nhos que receberam medalha
de ouro e 127 que receberam
medalhadeprata.
Editado pela Baco Multi-

mídia emparceria como Insti-
tutoBrasileiro doVinho (Ibra-
vin),aediçãobilíngueéreferên-
cia para consumidores e com-
pradores de hotéis, restauran-
tes e lojasdebebidas.Opreço é
R$45,00.
Éovinhobrasileiro,deincon-

testável qualidade, atingindo

mais notoriedade no panora-
ma nacional. Confira aqui o
resultado dos vencedores das
22categorias.
Atéapróximataça!

MOMENTODIVINO@ATRIBUNA.COM.BR

❚ MelhorTintoCorte:
Épico,Guatambu,
CampanhaGaúcha, RS.
WWW.GUATAMBUVINHOS.
COM.BR.

❚ MelhorEspumante
BrutBranco:
CaveGeisseBrut 2012,
VinícolaGeisse, Pinto
Bandeira-RS.
WWW.CAVEGEISSE.COM.BR.

CLAUDIAG.OLIVEIRA, SOMMELIÈRE

>>18/5, 20h.RestauranteVan
Gogh iniciaciclodedegustações
emtrêsdatas.Nesteprimeiro
eventoserãorótulosargentinose
portugueses.Tel.: (13)3205-3636.

>>19/5, 20h.VinhosdoMundo
promovedegustaçãoBodegas
Renascer,AR, noMarcelo
Laticínios.RuaLoboViana, 54.
R$60,00 (direitoaumagarrafa
noconvite).

>>20/5, das19às21h.Grand
CruTasting,naCasadaFazenda
SP-maisde200vinhose
degustaçõesparalelas. Convites
R$250,00naGrandCruSantos,
tel. (13) 3307-0467.

>>21/5, 20h.DecanterSantos
degustaçãodevinhosda
Toscana, IT,R$39,00.
(degust. + jantar=R$74,00),
tel. (13) 2104-7555.

>>30/5, das15às21h.9ªFeira
deVinhosPatriciaBrentzel, em
SãoPaulo. Ingressosantecipados
apartir deR$70,00 comdireitoa
taça. Informaçõespelo email:
contato@patriciabrentzel.com.
broupelo site
www.patriciabrentzel.com.br

❚ MelhorEspumanteBrutRosé (empate):
EspumanteBossaNº3,VinícolaHermann,
BentoGonçalves,RS e
EspumanteYooBoutiqueBrutRosé,Décima,
CaxiasdoSul,RS.
WWW.VINICOLAHERMANN.COM.BR.

❚ MelhorTannat:
TannatCasaVenturini
Reserva2012,Venturi-
ni, CampanhaGaúcha,
RS.WWW.CASAVENTURINI.
COM.BR.

❚ MelhorTintode
OutrasCastas:
AncellottaReserva
2014,Giacomin,
SerraGaúcha, RS.
WWW.GIACOMIN.COM.BR.

FERNANDALOPES

EDITORA

O aroma adocicado de café no
ar já mostra que entramos em
um lugar especial. E quando
pedimosumcafezinho, abaris-
taeempresáriaAdrianaRodri-
gues vai para amáquina de es-
presso e enquanto, cuidadosa-
mente, tira a bebida, nos dá
uma aula sobre grãos, torra e
qualidade do café. Localizado
no Centro de Santos, que tem
sua história intimamente liga-

da ao comércio de grãos, o Dri
Café faz jus à fama do bairro.
“Só trabalho com café Santa
Monica, que é considerado um
dos melhores do Brasil. Não
faço blend, somente single
(que vem de um único lugar)”.
Ela explica que a qualidade de-
pende também damáquina de
espresso, que deve ser de pri-
meiralinha,e,porfim,daquali-
ficaçãodequemtiraocafé.
Com os grãos selecionados,

Adriana prepara muitas bebi-

das, desdeo espresso tradicio-
nal (R$4,00), que vemacom-
panhadode água comgásdes-
mineralizada (para limpar o
palato antes do cafezinho),
até o café bombom (R$ 6,00
e R$ 8,00, dependendo do
tamanho), que tem leite con-
densado, chocolate, leite va-
porizado e, claro, café. Há
ainda o Dricatino, um frozen
de café, que tem 59 calorias o
copo grande (R$ 8,90). “E o
chantili que usamos não tem

colesterol, nem lactose”.
Para acompanhar, sanduí-

ches com baguetes assadas
na hora (preços de R$ 5,00 a
R$14,90,dependendodore-
cheio), pão de queijo rechea-
dos com nutella ou frios (de
R$ 3,50 a R$ 5,50); waffles
(R$ 3,50 a R$ 5,50); tosta-
dos (R$ 4,90 a R$ 5,90). A
casa serve também almoço
executivo.
SERVIÇO: DRI CAFÉ (R. FREIGASPAR,41,
CENTRO, TEL. 3219-2264).

❚ MelhorSauvignon
Blanc:
MioloReservaSauvig-
nonBlanc 2014,Miolo
WineGroup, Campanha
Gaúcha, RS.
WWW.MIOLO.COM.BR.

❚ MelhorBranco
deOutrasCastase
Cortes:
QuironChardonnay/
SauvignonBlanc2013,
Cattacini,SerraGaúcha,
RS.WWW.CATTACINI.COM.BR.

❚ MelhorPinotNoir:
ViapianaPinotNoir
2012,Viapiana, Serra
Gaúcha, RS.
WWW.VINHOSVIAPIANA.COM.BR.

❚ MelhorMarselan:
CaveAntigaMarselan
2007, CaveAntiga,
Cotiporã,RS.
WWW.CAVEANTIGA.COM.BR.

❚ Melhor
Doce/Fortificado:
ReggioDi Castela
2004, IrmãosMolon,
SerraGaúcha,RS.
HTTP://SINUELO.COM.BR/
VINICOLA

Anuário traz osmelhores doBrasil em2015
❚ MelhorEspumante
Extra-Brut/Nature:
EspumanteExtraBrut
2014,VinícolaGeisse,
PintoBandeira, RS.
WWW.CAVEGEISSE.COM.BR.

❚ MelhorEspumante
Demi-SecBranco:
EspumanteDemi-Sec,
Courmayeur, Serra
Gaúcha, RS.
WWW.COURMAYEUR.COM.BR.

❚ Melhor
Gewüztraminer:
RARCollezione
Gewürztraminer2011,
MioloWineGroup, Cam-
posdeCimadaSerra,
RS.WWW.MIOLO.COM.BR.

❚ TintoCabernet
Sauvignon:
AuroraCabernet Sau-
vignonMillesime2011,
Aurora, SerraGaúcha,
RS .WWW.VINICOLAAURORA.
COM.BR .

❚ MelhorCabernet
Franc:
DunamisCabernet
Franc2012,Dunamis,
CampanhaGaúcha, RS.
WWW.DUNAMISVINHOS.COM.BR.

❚ MelhorRosé:
MacawTropical
FrisanteRosé,
Farroupilha,RS.
WWW.VINICOLAPERINI.COM.BR.

Café comselo dequalidade
Essa é a aposta do Dri Café, que vai muito além do pretinho básico no Centro de Santos

❚ MelhorEspumante
Prosecco/Glera:
EspumanteAurora
Prosecco,Aurora,
SerraGaúcha, RS.
WWW.VINICOLAAURORA.COM.BR.

❚ MelhorEspumante
Moscatel/Demi-Sec
Rosé:
EspumanteCasaPerini
AquarelaMoscatelRosa-
do,Perini,Farroupilha,RS.
WWW.VINICOLAPERINI.COM.BR.

❚ MelhorMoscato:
MoscatoGiallo 2014,
Giacomin, Flores da
Cunha,RS.
WWW.GIACOMIN.COM.BR.

❚ MelhorMerlot:
MontePaschoal
DedicatoMerlot
2013,Basso, Serra
Gaúcha, RS.
WWW.VINICOLABASSO.COM.BR.

Viva momentos de

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

Satisfacao

NhoquedaSorte

Quemsaborearonhoquedasorte
nacantinaDonPepeDiNapoli
(Av.WashingtonLuiz,422,
Santos), nodia29, estará
ajudandoumaentidade
beneficente.O restaurantedoará
10%darendadoalmoçoe jantar
doDiadoNhoquedaSorte.Este
mês,nodia, às20h,o jantar com
bufêdemassase sobremesasserá
emprol doGapaBS, comvalorde
R$50,00porpessoa.

Chopeartesanal
OAlmanaqueBar (Av. Siqueira
Campos, 554,Santos) está coma
promoção,dequintaadomingo,
dequatro chopesartesanais, à
vontade,pelopreçoúnicode
R$49,00.Háopçõesdeclaro
(lager), trigo (weiss), IPA (india
paleale) eumescuroespecial.

Menu temático
ORestauranteComBatata (Rua
EvaristodaVeiga,99,Campo
Grande,Santos) lançaoprojeto
TalentosdaMúsicaSantista, com
almoço temático,músicae
gastronomiadevárias regiõesdo
País.Oeventoacontecerá todo
últimodomingodomês, apartir
dopróximodia31, sempredas 14h

às 18h.Nodia31, amúsicaea
culináriabaianas serãoo tema,
comdoismenus típicos.Umcom
saladadefeijão fradinhocom
carnesecadesfiada (entrada),
xinximdegalinha (principal) e
manjarde tapioca (sobremesa),
porR$45,90porpessoa.
Asegundaopção temmoquecade
peixecomcamarão (principal),
porR$55,90.Nestedianãoserão
servidosoutrospratosdo
cardápioeas reservasdeverão
ser feitasantecipadamente.

Eataly
Abrenapróximaterça, emSão
Paulo,oEataly, umparaíso
gastronômico,quenasceuem
Turim,na Itália, e faz sucesso
tambémemNova Iorque.Esteéo
primeirodaAmérica Latina.Ele
terá carnes,pizzas,pães
especiaiseoutrosprodutos
gourmets. FicanaRuaPres.
JuscelinoKubitschek, 1.490.

Fondue
Nodia2de junhocomeçaaSaison
deFonduenoBistroSaintMaloby
CasaGrandeHotel (Praiada
Enseada,Guarujá). Serãoquatro
tipos: chinoise,queijo, camarão
compalmitoe chocolate (preços
deR$74,00aR$145,00).A chef
JacquelineRoelandtassinao
menu.

❚ MelhorEspumante
MoscatelBranco:
EspumanteMoscatel
Pedrucci 2013,
Pedrucci, Garibaldi, RS.
WWW.CASAPEDRUCCI.COM.BR.

Agenda

No menu, espresso com grãos Santa Monica, fazenda do Sul de Minas, e bebidas preparadas com café como o Dricatino e o Café Bombom

FOTOSALEXSANDERFERRAZ

❚ Melhor
Chardonnay:
CerroDaCruzChardon-
nay2012, NovaAliança,
CampanhaGaúcha, RS.
WWW.NOVAALIANCA.COOP.BR.
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