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Errazuriz Chardonnay
AconcaguaCosta 2013
Uva:Chardonnay
Cor:amarelopalhabrilhante
Nariz: floral, frutas tropicais
comomaracujá egoiaba,mel,
toquemineral
Boca: seco, acidez equilibrada
com13˚GLdeálcool comfrutas
cítricas, vivacidade,
mineralidade, compotencial de
envelhecimento.

U$49,90em tornodeR$110,00

Provei e indico

Santé! Participei do seminá-
rio da vinícola Errazuriz O
potencial do Aconcágua: uma
viagem enológica do interior
atéa costa.
AViñaErrazurizfundadaem

1870éumadasmais importan-
tes e premiadas vinícolas da
América do Sul, produz vinhos
extraordináriosemuitoconcei-
tuados,comooDomMaximilia-
no,que levaonomedo seu fun-
dador, o La Cumbre Syrah e o
KaiCarménère.Hojeédirigida
por Eduardo Chadwick, visio-
nário,quetrouxenotórioconhe-
cimento e tecnologia à vinícola
elevando-a ao destaque em ní-
velinternacional.
Para JancisRobinson, famo-

sa crítica inglesa e Master of
WinepelaWine&SpiritEduca-
tion Trust de Londres, o vinho
ícone DonMaximiliano é uma
resposta completa e sofisticada
aos vinhos de Bordeaux, na
França, e com excelente custo-
prazerentreostopsdoChile.
A Errazuriz elabora vinhos

nas linhas: Ícones, Max Reser-
va, Especialidades e Reservas.
Todossedestacamentreosme-
lhores que o continente pode
produzir.
Emumadegustaçãoconduzi-

dapeloenólogo-chefedaviníco-
la, Francisco Baettig, mestre

emenologia pelaUniversidade
deBordeaux,degusteibrancose
tintos do Valle do Aconcágua,
procedentes de vinhedos tanto
do interior, próximos à Cordi-
lheira doAndes, quanto da cos-
ta,próximosaoOceanoPacífico.
O Valle do Aconcágua tem

um clima mediterrâneo, com
verões quentes resfriados pela
corrente de Humboldt e brisas
frescas doOceanoPacífico. Es-
sa influência proporciona aos
vinhedos uma maturação tar-
dia das uvas, aumentando sa-
bor, intensidade e concentra-
çãonosvinhos.
Lá, a precipitação é baixa,

chovendo apenas no inverno,
resultandoemamadurecimen-
to e extrato, perfeitos para as
vinhas. Também o ar quente e
seco predominante na região
protege o vinhedo de doenças
derivadas de fungos, permitin-
do uma viticultura natural e
sustentável.
Canais de irrigação recebem

as águas degeladas da Cordi-
lheira dos Andes para que o
sistemadegotejamentoágueas
videiras.
Osoloédiverso,vaidepedre-

goso nos rios a granítico com
umaltoníveldecascalhoeareia
nas encostas dos Andes, en-
quanto os vales contêmbarro e

argila. Estes solos pobres e pe-
dregosos fortalecem as vinhas
e,assim,sãoobtidosvinhoscon-
centradoseestruturados.
Todas essas características

de clima, solo, localização, pre-
cipitação, ventos que vêm das
montanhasedosmareseinsola-
ção conjugados à mão do ho-
mem viticultor e vinhateiro,
constituem o que chamamos
de terroir perfeito.Alémdessas
terras chilenas serem as únicas
que não se contaminaram com
a praga que devastou quase to-
dos os vinhedos na Europa, a
filoxera,em1860.
As uvas mais cultivadas no

Aconcágua são: Cabernet Sau-
vignon, Shiraz, Merlot, Car-
ménère e Pinot Noir. Apare-
cem também a Grenache, a
Mourvèdre, e a Carignan. En-
tre as brancas, a Sauvignon
Blanc e a Chardonnay despon-
tamalémdasRoussanne,Mar-
sanneeViognier.

No concurso Catas de Ber-
lim, em 2004, hoje denomina-
doBerlimTasting, a Errazuriz,
como rótuloViñedoChadwick
2000, ficou em 1º lugar e o
Seña2001 em2º.Nessa dispu-
ta,enfrentouevenceuosafama-

dos vinhos bordaleses do
Château Lafite-Rothschild
2001, que ficou em 3˚ lugar,
além do Château Margaux
2001, ficandoem4˚lugar.Nes-
semomentoaErrazurizpassou
asedestacaraindamaisnomer-

cadointernacional.
A seguir cito três dos sete vi-

nhos fantásticos que provei no
seminário. Aproveite as dicas e
atéapróximataça!

MOMENTODIVINO@ATRIBUNA.COM.BR

CLAUDIAG.OLIVEIRA, SOMMELIER

Viña Errazuriz,
destaque do Chile

>> >>

Todosesses vinhos são importadospelaVinci e terãobreve lançamento (http://www.vinci.com.br)

19e20/9.BrindaBrasil 2014 -
ExclusivodeEspumantes
Brasileiros. TerraçoShopping –
Brasília/DF. Tel. (61) 8169-6939

23/9.DegustaçãodeWhiskys
Glenfiddich, 20h,noLaticínios
Marcelo. Tel. 3234-1861

24/9-DegustaçãoLaPastina,
das 19hàs 22h,noFornalha
Palmares. Tel. 3222-1551

Errazuriz SyrahAconcagua
Costa 2012 (91ptsRP)
Uva:Syrah
Cor: rubi violáceobrilhante
Nariz: cereja, especiarias como
pimenta, toquementoladoede
sangue
Boca: fresco, com frutas, vivaz,
mineral, intenso, taninos
presentes, expressivos,mas
jovens. Cheioepersistente com
13,5˚GLdeálcool, doçuraao final

U$49,90emtornodeR$110,00

>>

DAREDAÇÃO

Amanhã é comemorado o Dia
do Gaúcho. A data marca o
início da Revolução Farroupi-
lha, ocorrida entre os anos de
1835 e 1845, período em que a
Província de São Pedro, atual
estado do Rio Grande do Sul,
declarouguerracontrao impé-
rio por causa dos altos impos-
tos cobrados pelo charque (a
carne curada no sal ou na gor-
duraeusadaatéhoje).
Entre as inúmeras tradi-

ções que se originaram no
Estado e que rapidamente
conquistaramtodooPaís des-
taca-se o famoso churrasco
gaúcho, servido diretamente
do espeto àmesa.

RECEITA

Além do churrasco, há outros
pratosdifundidosporessacul-
tura, como o arroz carreteiro,
feito com o charque e cuja
receitadatradicionalChurras-
caria Fogo de Chão damos
aqui. Criado pelos tropeiros,
ele é perfeito para acompa-
nhar carnes e é fácil de fazer.
Anotea receitaao lado.

Errazuriz TheBlend 2011
Uva:55%Grenache, 28%
Mouvédre, 10%Syrah, 5%
Carignane2%Marsanne
Cor:púrpura
Nariz: frutas vermelhascom
toquesdeanise leveamadeirado
Boca:explosãodecerejas eanis,
toquemineral, persistente,
encorpado, acidezequilibradaaos
taninoseleganteseaos 14˚GLde
álcool

U$69,90em tornodeR$ 160,00

Diadogaúcho comarroz carreteiro
Pastel de temaki

Quandoachamosque já
inventaramde tudo, surgeum
cozinheirocriativoe lançamais
umanovidade. Esseéocasodo
sushimanedonodoSushin’roll
Culinária JaponesaeBistrô,
RafaelNascimentoCosta.
Ele criouopastel de temaki
(R$6,90). Ao invésdeser fechado
emformatodecone, ele é
dobradocomumpastel.Na
versãofeita commassade
harumaki (rolinhoprimavera),
nãovai arroznorecheio enema
alganori, somentemuito salmão
ecreamcheese (R$7,90).
Háaindaaopçãomaisautêntica,
naqualaalgaé recheadacoma
misturadearroz, salmãoecream
cheesee fechadacomopastel.
Depois, empana-senamassade
tempuráena farinhapanco
(R$6,90). Asduasversões são
fritase ficamcrocantes.Além
disso, o recheio fica igualmente
distribuído,diferentementedo
cone. “Escolhemosorecheiode
salmãoporqueéocampeãode
pedidos”, contaRafael. Ele
explicouque foramfeitosvários
testeseadaptaçõesparaquea
receitadesse certo. “Umdos
problemasquetínhamoseraque
amassaabriana fritura.Mas

fomosaperfeiçoandoatéque
conseguimosqueele ficasse
fechadoesequinho.Colocamosno
menuefoi sucesso imediato”.
OSushin’roll ficanaRuaGov.
PedrodeToledo, 106,Boqueirão,
Santos.Telefone: 3321-3203.

Spoleto
ASpoletovaidistribuiremseus
restaurante200milpratosque
representamseis cidadesda
Itália.Ganharãoaspeçasos
clientesquepediremquatro
opçõesdecombos:massa
tradicional comalmôndegase
bebida; capeletemaismil folhase

bebida; lasanhaebebidaesalada
mais frangomaisbebida,que
custamapartirdeR$25,70.Os
pratos tambémserãovendidos
separadamenteporR$19,90.

EstaçãoBistrô
Dentrodascomemoraçõesdo
DiadoBonde,na terça-feira,o
RestauranteEscolaEstação
Bistrô (EstaçãodoValongo) terá
umapromoçãoespecial: os
clientesquepediremoPrato
TurísticodeSantos,aMeca
Santista, ganhamasobremesado
dia (moussedechocolatecom
café).Ovalordoprato éR$35,00.

Agenda

ALEXSANDERFERRAZ

Arroz carreteiro
Ingredientes:4 tomatesmolhomédios; 1 cebolamédia;meiopimentão
verdemédio; 100gde charquecortadoemcubos;4 colheres desopade
óleoe350gdearrozparboilizado.

Preparo:piqueos tomates, a cebolaeopimentãoemcubinhos.Refogue
todosos ingredientes por cincominutosemumfiodeóleo, inclusiveo
charque já dessalgado.Emseguida,misture como
arrozpreviamente cozido.Depois deprontodecore
comsalsinhapicada.

DIVULGAÇÃO
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