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Pandolfi Price, Los Patricios
Chardonnay2010, Vale Itata, CL
Uva:Chardonnay.
Cor:dourado comreflexos
verdeaisbrilhantes.
Nariz:ataquedeespeciarias
comfunghi e frutas tropicais
doces, comtoquesminerais.
Boca: secoe fresco, encorpado,
elegante, persistentee
equilibrado, com13,7ºGLde
álcool.Grandevinho.

Ainda sem Importador
noBrasil.

Provei e indico

Santé!OChile éopaís líder no
ranking de importação de vi-
nhos no Brasil. As novidades
para este ano foram apresen-
tadas no 4˚Tasting Wines of
Chile 2014, organizado por
Alessandra Casolato, da
CH2A Comunicação. Trinta
e uma vinícolas expuseram
seus vinhos, comprovando a
qualidade e prestígio diante
dos degustadores que transi-
tavam nos salões do Hotel
Unique, emSãoPaulo.
Osvinhoschilenosestãodispo-

níveis emmais de 90 países nos
cinco continentes, e as vendas
continuamcrescendo.SónoBra-
sil, consumimos aproximada-
mente 28.300.000 litros de vi-
nhochilenoem2013,maisqueo
dobrodoconsumoderótulosda
Argentina, que é o segundo em
importaçãoporaqui.
O evento Wines of Chile

2014 promoveu a esperada
MasterClass, mostra especial
para profissionais do setor, em
que pude degustar vinhos dos
extremosdoChile.
Héctor Riquelme, premiado

sommelier chileno, conduziu a
degustação de rótulos elabora-

dos sob condições extremas de
terroir (palavra francesa sem
tradução, que compreende so-
lo, altitude, condições de cli-
ma,ventoeinsolaçãoparaculti-
vo).VinhosdoDeserto, aonor-
te, e do Valle de Itata, ao sul,
sãoalgunsexemplos.
Um país comprido e estreito

com grande diversidade de so-
los,climas,uvasevinhos;esteéo
Chile.Suageografiavariada,for-
mada peloDeserto do Atacama
aonorte,Patagôniaaosul,Ocea-
noPacíficoaoesteeaCordilhei-
ra dos Andes a leste, compõe
uma barreira natural de prote-
çãocontradoençasfúngicaspro-
tegendoocultivodasvideiras.
Riquelme afirmou que, dez

anos atrás, os destaques chile-
nos eram os vinhos das uvas
tintas Cabernet Sauvignon,
Merlot, Malbec, Carménère, e
das brancasSauvignonBlanc e
Semillon.E, se orgulhapor ho-
jepoderdestacar vinhosdeou-
tras uvas, como as brancas
Chardonnay, Riesling, Mus-
cat, Gewürztraminer, e as tin-
tas Syrah, Pinot Noir, Zinfan-
del,Cinsault,Mouvédre,Carig-
nan e Pais (esta trazida por

colonosespanhóisem1554).
Aviticultura chilena iniciou-

senametadedoséculo21pelos
espanhóis. Apesar da herança
de quase 500 anos, essa indús-
tria ainda jovem está evoluin-
do rapidamenteparaatenderà
demandado atualmercado in-
ternacional. A sua capacidade
para diversidade na produção
e a sua competência para gerir
e inovar são excepcionais e de-
vem ser destacadas. Sem con-
tar que lá existe um programa
de sustentabilidade ambiental
que agrada consumidores de
produtos ecologicamente cor-
retos, e busca a preservação do
planeta. Respeito com as futu-
rasgerações.Essencial!

Confira em www.enoami-
gos.com a lista completa dos
vinhosdegustados e até a pró-
xima taça!

MOMENTODIVINO@ATRIBUNA.COM.BR

GrandeDegustaçãodosVinhosde
Portugal 2014
26deagosto/terça, das 18às20
horas,emSãoPaulo.
Inscrições:
viniportugal@exponor.com.br

CLAUDIAG.OLIVEIRA, SOMMELIER

A mostra Wines of Chile
teve sua 4a edição no Brasil

>> >> >>

DAREDAÇÃO

Doismesesapóso fimdodefeso
do camarão (proibiçãodapesca
noperíododeprocriação),opre-
çodo crustáceo caiu e já está até
30% mais em conta no varejo.
Não está com o custo tão baixo
comodeoutrosanos,masjátem
apresentadoqueda.Alémdisso,
para os amantes do pescado, há
váriosfestivaistemáticosaconte-
cendonoLitoral.
Segundo Otávio Antunes

Vieira, proprietário do Box
Santista, noMercado de Peixe
de Santos, no início da libera-

ção estava vindo pouco cama-
rão nos barcos. “Mas agora, is-
so estámudando e temos rece-
bidobastante”.
O tipo sete-barbas está, em

média, R$ 20,00. Ele é ideal
para molhos e recheios. Miú-
do, é muito saboroso. O cama-
rão-rosa varia de R$ 40,00
(médio) até R$ 95,00 (extra-
grande). “Chegamosavendero
maior até por R$ 150,00 antes
dodefeso”,contouOtávio.
Segundo a nutricionista Ta-

tiana Branco, camarões são
boa fonte de proteínas e ainda

contêmcálcio, ferro, iodo,zin-
co e vitaminas do complexo
B. No entanto, apresenta al-
tos teores de colesterol, além
de ocasionar alergias a algu-
mas pessoas, principalmente
adultos. “É possível consumi-
los commoderação, dentro de
umadietaequilibrada”.
Tatianalembraqueoscrustá-

ceos também contêm purina,
compostosquesãotransforma-
dos emácido úrico no organis-
mo.Poressemotivo,seuconsu-
mo costuma ser desaconselha-
do para pessoas que sofrem de

gota – uma doença causada
pela deposição de cristais de
ácido úrico nas articulações,
que pode ser acompanhada de
cálculosrenais.

ViñaSanPedro, LosDespedidos
Pais 2013, Itata, CL
Uva:Cinsault ePais.
Cor: rubi violáceobrilhante com
pouca intensidade.
Nariz: frutas silvestres como
amorase framboesa comtoques
herbáceos.
Boca: seco,densoeencorpado,
taninosmacios, persistente e
equilibrado, com14,2ºGLdeálcool
imperceptíveis.

Interfood Importadora
www.interfood.com.br (breve
lançamento)

>>Festivalde Ilhabela
Atédia 24deagosto, em20
restaurantesde Ilhabelae
tambémembarracasmontadas
naPraçaCoronel Julião, onde
serãocomercializadospetiscos
comocrustáceo.

>>NaMoranga
Nos finsde semana, até 7de
setembro,naPraçadeEventos,
emBertioga, aconteceoFestival
doCamarãonaMoranga.O
evento seráàs sextas (20h),
sábados (almoçoe jantar) e
domingos (almoço). Serveo
especial (comcamarões-rosa -
R$ 140,00,quatropessoas)ouo
simples (moranga com
sete-barbas -R$ 110,00).

>>ChoppHale
OChoppHalleRestaurante (Av.
MarechalDeodorodaFonseca,
1.520,Pitangueiras, Guarujá)
promoveatédia 5denovembro,
o 15ºFestival doCamarãoRosa,
com19pratospreparados como
crustáceo.OvaloréR$92,00
paraduaspessoas ouR$56,00
paraumapessoa.

>>Decanter
AEnotecaDecanter (RuaMato
Grosso, 290, Santos) estendeuo
Festival doCamarãoatédia 21,
comseis opçõesdepratosa
R$79,90, comoo flambadono
conhaquecommorangoe
pupunha.

Aocomprar camarões,
observese têmcorpo firme
eaderenteà carapaça.
Estadeveser livrede
manchasnegrasede

manchasamarelas, pois
indicaminíciode

decomposição.Acabeça
deveestarbemaderidaao

corpo.Ocheirodeve
ser suave.

Sete-barbas: tempreçomelhor e
umsabormais proeminente, por
esta razãoéescolhidoparapreparo
demassas, risotos emolhos.

ViñaVentisquero,TaraRedWine
1PinotNoir 2012,Atacama, CL
Uva:PinotNoir.
Cor: rubi, brilhante, edepouca
intensidade.
Nariz: cereja e framboesas com
toquesherbáceos, terrososede
funghi.
Boca: seco,boa acidez,
mineralidadee salinidade. Taninos
firmes. Elegante, equilibrado, com
12,9ºGLdeálcool.

ImportadoraCantuwww.cantu.
com.br (breve lançamento)

Temporadadecamarão
Com a liberação da pesca após o defeso, o preço está em queda

Tiposmaiscomuns
Pistola:normalmenteé criado
emcativeiro e émenos

saborosodoqueas
outrasvariedades.

Agenda

Festivais

Rosa: temsabormais
proeminente, émaior eumdos
mais caros –por isso éusado
grelhadoouparadecorarpratos
eservido emocasiõesespeciais.

Seco:muitousadoparaopreparode
pratos típicosdoNordeste, comoo
vatapáeoacarajé, e, por ter sabormais
forte, podeserutilizadonopreparode
tortaseoutras receitas.
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