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Santé! Alejandro Bulgheroni, bilionário
argentino, do setor de petróleo e gás, tem
investido fortemente na vitivinicultura.
Seus empreendimentos se estendem da
CalifórniaàToscanaedeBordeauxàAustrá-
lia. É sabido que em 2006, após sociedade
comCarlosPulenta,navinícolaVistalba, em
Mendoza (Argentina), o empreendedor to-
mou gosto pelo vinho e comprou 2.200
hectares no Uruguai, no vilarejo de Garzón,
departamento de Maldonado, muito próxi-
moaPuntaDel Leste. E, há umahoraemeia
dali encontra-se aBodegaGarzón (www.bo-
degagarzon.com), onde já tive o privilégio
deir. Énotadamentebelíssima!
Premiada recentemente como uma das

melhores vinícolas da América do Sul, tem
comoenólogo chefe o internacional Alberto
Antonini, referência mundial em produção
de vinhos premium. Faz parte da equipe o
enólogo Germán Bruzone e o afamado
enólogochilenoChristianWylie, nopapelde
gerente executivo (CEO), além de Eduardo
Félix, agrônomo. No interior da Bodega o
chef restaurateur Francis Mallmann, man-
tém um dosmelhores restaurantes do país,
o que denota que o Bulgheroni não brinca
em serviço. Competência, dinheiro e bom
gostosãoseu lema!
Grande parcela das terras da Garzón tem

cultivo de amêndoas e oliveiras, não à toa o
seuazeiteéconsideradoomelhordoUruguai,
euassinoembaixo,érealmenteespecial.
Sob incontestável influência do Ocea-

no Atlântico e a 160 metros acima do

nível do mar, a Garzón elabora vinhos
que expressam excelência de seu terroir.
A bodega prioriza o manejo sustentável
para obtenção de uvas commaior tipicida-
de e suculência objetivando um aumento
na biodiversidade alémde aromas e sabo-
res autênticos.
A colheita e seleção das uvas se dá ma-

nualmente e a vinificação minimiza qual-
quer intervenção preservando toda a tipici-
dadelocal.

A adega construída nas montanhas tem
design escalonado arrojado, com sistema
gravitacional para a produção dos vinhos.
São instalaçõesmoderníssimaseeficientes,
otimizadasporenergiaeólica.Oamadureci-
mento dos vinhos se dá em cubas de aço
inox e tanques de concreto sem epóxi, e
barricasdecarvalho.
Em Santos, o Empório Casa Porto,

reuniu um grupo seleto de apreciadores
para degustar os vinhos da Bodega
Garzón. Sem frescuras ou rodeios, Ana
Paula Oliveira, embaixadora da Garzón
no Brasil, conduziu um taste deliciosa-
mente descontraído. O jantar gaúcho
uruguaio, preparado pelo chef Lucas Ca-
valcanti harmonizou divinamente. Cha-
mo a atenção para o vinho Balasto 2016,
um néctar de Tannat, Cabernet Franc,
Petit Verdot e Marselan, merecidamente
o melhor vinho do Uruguai no Guia Des-
corchados 2018, além de obter 94 pontos
de James Suckling. Vinhaço de cor rubi
arrebatadora, aromas complexos envol-
vendo frutas negras e vermelhas madu-
ras, especiarias, chocolate, toque defu-
mado e terroso. Encorpado, elegante,
poderoso e muito envolvente. Só o preço
não agrada R$ 1.190,00.
Os vinhos Garzón são importados pela

WorldWine.
Acompanhe minhas impressões dos de-

maisvinhoseatéapróximataça!
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Diadospais
Bublet terákombi
daBraumeister
No domingo, Dia dos Pais,
o Bublet Casual Food (Rua
FlorianoPeixoto,216Pom-
peia, Santos) teráumaação
especial.Umakombidacer-
vejariaartesanalBraumeis-
terBrasil ficará naporta do
bar, das 16h às 21h. Com
cinco torneiras, teráchopes
dos tipos Pilsen, IPA, Wit-
bier, Weissbier e Brown
Ale. Os preços partem de
R$ 10 (300ml). Tel. Tel.:
3301.0222.

FeijucadoBem
Apae fazalmoçono
RestauranteTiMaria
O restaurante Ti Maria, no
Gonzaguinha, em São Vi-
cente, realiza no próximo
dia25,das13às17h,aquar-
ta edição da sua já tradicio-
nal Feijuca do Bem, em
prol da Apae de São Vicen-
te, com música ao vivo a
cargo da banda Ska Su e
comida à vontade no siste-
ma self service (bebidas à
parte).Convites custamR$
60,00epodemser adquiri-
dos pelo telefone
3467-1405.
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Sommelière

GarzónEstate Pinot NoirRosé 2018
Uva:PinotNoir 13,5˚GL
Cor: salmão clarobrilhante
Nariz:morangofresco, toquefloralemineral
Boca: seco, corpomédio, frescoe irresistível
Preço:R$89,90

GarzónReservaAlbariño
Uva:Albariño 14˚GL
Cor:palhabrilhante
Nariz: frutas cítricas ebrancas, toque floral e
mineral
Boca: seco, refrescante,mineral,
estruturadoe longo
Preço:R$ 119,00

GarzónReservaMarselan 2017
Uva:Marselán (estágio sur lie embarricas de
carvalho)
Cor: rubi intensobrilhante 14˚GL
Nariz: frutas vermelhas,menta, toque
mineral edefumado
Boca: seco, corpomédio, taninos sedosos,
equilibrado
Preço:R$ 119,00

GarzónReserva Tannat 2017
Uva:Tannat 14,5˚GL
Cor: rubi comvioláceo
Nariz: cereja eamoramaduras, baunilha
especiarias, café
Boca: seco, bomcorpo, taninospoderosos,
longo
Preço:R$ 119,00

* TODOSOSVINHOSNOEMPÓRIOCASAPORTO

Amadureciment em cubas de inox, tanques
de concreto sem epóxi e barricas de carvalho
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