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Por Walter Tommasi*

Castas francesas
Uma franca degustação enaltece o gosto pessoal dos nossos provadores

Degustação
Vinhos

iversidade é uma palavra que define em sua essên-
cia  o que está acontecendo entre os apreciadores 
dos bons vinhos no Brasil. O que é melhor? Um 
vinho delicado ou um estruturado? Aquele vinho 

frutado ou um mais austero? A acidez excessiva ou 
o bom balanço de boca? As respostas podem parecer 
óbvias a você, mas, na verdade, podem surpreender. Afi-
nal, nossos gostos são heterogêneos e, somada a isso, a 
curiosidede por novas variedades ou orígens pode tirá-lo 
do lugar comum. Já disse em matéria anterior que nós, 
brasileiros, somos privilegiados pela gigantesca oferta de 

rótulos. Poucos países gozam dessa multiplicidade e isso 
certamente amplifica as diferenças de gostos das diversas 
pessoas que compõem este requintado mundo. Apenas 
para citar um exemplo, tenho amigos mais puristas com 
dificuldade em aceitar a utilização de uvas de outros países 
dentro de vinhos do Velho Mundo. Por exemplo: Merolt 
(uva francesa) plantada na Itália. O argumento mais comum 
para embasar essa teoria é a famosa perda da tipicidade 
da varietal utilizada. Particularmente me coloco dentro 
do grupo que aceita, sem nenhuma restrição, o uso de 
varietais em outros países fora de sua origem, e sempre me 
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Os PriVilegiadOs degUstadOres  
Fila de trás: deco rossi, esper Chacur,  

alessandro tommasi, Fernando Basile, Miguel lopes, 
e Paulo sampaio. Fila da frente: José luiz Pagliari,  

Walter tommasi, ralph schaffa, andré Menezes e Beto acherboin
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recusei a fazer comparações do tipo: esse Merlot italiano 
não tem nada a ver ou é muito pior do que os Merlot da 
margem direita do rio Dordogne de Bordeaux, berço dessa 
maravilhosa uva. Simplesmente aceito o fato de existirem 
terroirs variados, tendo, como consequência, a elabora-
ção de vinhos completamente diferentes. E foi aceitando 
essa comunhão de contrários que decidi realizar esta 
interessante degustação intitulada Castas Francesas fora 
da França“, excluindo países das Américas e a variedade 
Pinot Noir. O desafio de nosso grupo de degustadores foi 
escolher o vinho varietal e o corte que mais lhes agrada-
ram.  Entre os varietais, nos surpreendeu o grande número 
de Syrah e Merlot recebidos, enquanto, entre os cortes, 
a Cabernet Sauvignon confirmou nossas expectativas 
de ser uma das mais utilizadas. Mas novamente a Syrah 
surpreendeu com grande utilização. Quando olhamos as 
origens, notamos que os italianos têm preferência por 
fazer varietais com as castas francesas, enquanto Espanha 
e Portugal preferem os cortes, e a África do Sul apresentou 
um balanço igual entre as alternativas, mas impressionou 
pelo volume de rótulos recebidos.

Nossa expectativa para os vinhos recebidos era a de 
que prevaleceria mais o estilo Novo Mundo, marcado 
pelo excesso de frutas, álcool e madeira, mas provan-

*Walter Tommasi - Consultor e Palestrante
E-mail: walter_tommasi@yahoo.com.br | Blog: wtommasi.blogspot.com
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do os exemplares, concluímos que estes estavam mais 
delicados e elegantes, mesmo que alguns outros ainda  
apresentassem um estilo mais novomundista, sinal de que 
a tendência de os consumidores atuais pedirem vinhos 
mais fáceis de beber definitivamente tem balizado os 
produtores em volta do mundo. Também digna de nota foi 
a homogeneidade de resultados, que acabou colocando 
a maioria dos vinhos no mesmo patamar de nota. Por 
outro lado, registre-se a diversidade de gosto dos nossos 
participantes, pois nunca tivemos escolha tão ampla de 
vinhos favoritos. Enfim, uma degustação marcante. Nos-
sa degustação ocorreu na la Pizzaria 68, filial paulista 
dessa conhecida casa mineira, e contou com a presença 
dos seguinte convidados: André Menezes e Alessandro 
Tommasi (consumidores especializados), Beto Acherboin 
(consultor de vinhos), Deco Rossi (blogueiro), Esper Chacur 
(consumidor especializado), Fernando Basile (ABS São 
Paulo), José Luiz Pagliari, Miguel Lopes e Paulo Sampaio 
(SBAV São Paulo), Ralph Schaffa (Amigos de Babette) e 
Walter Tommasi (Go Where).
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Les  Coteaux 2006
★★★
REGIÃO: África do Sul
AVALIAÇÃO DOS JURADOS
Rubi violáceo, ralo, halo de 
evolução. Frutas vermelhas 
já com ligeiro toque de 
evolução, couro, pimenta 
preta, tostado agradável. 
Na boca, ótima acidez, 
taninos � nos, corpo médio, 
suculento � nal de boca com 
agradável frutado. Um vinho 
em seu auge, equilibrado e 
muito agradável.
PREÇO: R$ 115
ONDE ENCONTRAR: 
KMM
Tel.: (11) 2286 3873
NOTA: 88/100

Le Difese 2009
★★★
REGIÃO: Itália
AVALIAÇÃO DOS JURADOS
Rubi, ralo, sem halo. Aroma 
� oral lembrando violetas, 
frutas vermelhas maduras, 
ameixa, sottobosco e toque 
de menta. Na boca, vívido, 
boa acidez, taninos � nos, 
suculento, corpo médio, � nal 
de boca bem balanceado. 
Um vinhaço ainda jovem, 
mas já mostrando todo seu 
potencial.
PREÇO: R$ 178
ONDE ENCONTRAR: 
Ravin
Tel.: (11)  5574 5789
NOTA: 88/100

Hawequas 2005 
★★★
REGIÃO: África do Sul
AVALIAÇÃO DOS JURADOS
Rubi, brilhante, média 
concentração, halo de 
evolução. Boa complexidade, 
cereja madura, � oral 
lembrando rosas, couro, 
herbáceo e tostado. Na boca, 
estruturado, ótima acidez, 
taninos no ponto, � nal de 
boca frutado com toque 
tostado. Vinho simples de 
ótima qualidade e pronto 
para beber.
PREÇO: R$ 89
ONDE ENCONTRAR: 
KMM
Tel.: (11) 2286 3873
NOTA: 88/100

Perelada 5 Fincas 2006
★★★
REGIÃO: Espanha
AVALIAÇÃO DOS JURADOS
Rubi, média concentração, 
sem halo. Frutas negras, 
resinoso, herbáceo, mineral 
e tostado. Na boca, acidez 
correta, taninos presentes, 
bom corpo, retrogosto frutado 
com amêndoas. Vinho mais 
austero, de alta qualidade.
PREÇO: R$ 139
ONDE ENCONTRAR: 
Zahil
Tel.: (11) 3071 2900
NOTA: 88/100

Neix 9 2007
★★★
REGIÃO: Espanha
AVALIAÇÃO DOS JURADOS
Rubi, ralo, sem halo. Cereja 
azeda, herbáceo, � oral, 
especiarias  e tostado. Boa 
acidez, taninos � nos, corpo 
médio, � nal de boca frutado 
com toque adocicado Bom 
vinho, com estilo mais 
moderno.
PREÇO: R$ 109
ONDE ENCONTRAR: 
Ala� a
Tel.: (000) 5034 5187
NOTA: 88/100

Quixote 2006
★★★
REGIÃO: Espanha
AVALIAÇÃO DOS JURADOS
Rubi, ralo, leve halo de 
evolução. Marcado pelas 
futas vermelhas maduras 
e pelo � oral, chá, pelo 
animal, suor. Na boca, acidez 
intensa, taninos ainda 
verdes, bom balanço, � nal 
de boca com frutas e tabaco.
Um bom vinho com tempo 
de estrada, mas que precisa 
mais tempo de garrafa. 
PREÇO: R$ 128
ONDE ENCONTRAR: 
Interfood
Tel.: (11) 2602 7255
NOTA: 88/100

Lima Mayer Reserva 2007
★★★
REGIÃO: Portugal
AVALIAÇÃO DOS JURADOS
Violáceo, ralo, sem halo. 
Aromas � orais, violetas, 
frutas negras, pimenta, 
toque terroso. Vívido, ótima 
acidez, taninos � nos, 
suculento, corpo médio, 
retrogosto frutado. Um vinho 
com grande potencial de 
guarda, ainda jovem.
PREÇO: R$ 267
ONDE ENCONTRAR: 
MS Import
Tel.: (11) 3662 0658 
NOTA: 88/100

Degustação
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a degustação
A prova ocorreu às cegas, sendo todas as garrafas envoltas em papel-
alumínio, evitando o reconhecimento dos rótulos e produtores no 
momento do serviço do vinho. Contamos com taças ISO especiais para 
degustação, e os vinhos foram servidos em grupos de 4 exemplares. 
Os experts convidados utilizaram-se de fi chas de degustação padrão de 50 
a 100 pontos, em que o aspecto visual vale 10, o olfativo 30 e o gustativo 
60. Na média das notas, visando evitar distorções, tomamos o cuidado de 
eliminar a nota mais alta e a mais baixa de cada vinho analisado.

A classi� cação dos vinhos segue a seguinte tabela
★★★★★ De 95 a 100 pontos Excepcional qualidade
 ★★★★ De 90 até 95 pontos Ótima qualidade
 ★★★ De 85 até 90 pontos Boa qualidade
 ★★ De 80 até 85 pontos Sem defeitos
 ★ Abaixo de 80 pontos Baixa qualidade
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OS VINHOS FAVORITOS DE CADA DEGUSTADOR
ANDRÉ MENEZES

Hawequas - KMM - 89 Pontos
ALESSANDRO TOMMASI

Perellada 5 � ncas - Zahil - 90 Pontos
BETO ACHERBOIN

Lima Mayer Reserva - MS Import - 90 Pontos
DECO ROSSI

Quixote - Interfood - 90 Pontos
ESPER CHACUR

Sirona - Ala� a - 91 Pontos
FERNANDO BASILE

Le Difese - Ravin - 88 Pontos
JOSÉ LUIZ PAGLIARI

Neix9 - Ala� a - 90 Pontos
MIGUEL LOPES

Renegade Ken Forester - Inovini - 89 Pontos
PAULO SAMPAIO

Perelada 5 Fincas - Zahil - 89 Pontos
RALPH SCHAFFA

Le Coteaux - KMM - 89 Pontos
WALTER TOMMASI

Le Difese - Ravin - 91 pontos

Kloof Street 2011
★★★
REGIÃO: África do Sul 
AVALIAÇÃO DOS JURADOS
Rubi, violáceo, ralo, 
sem halo. Frutas negras 
maduras, aniz, tostado. 
Ótima acidez, taninos ainda 
adstringentes, corpo médio, 
retrogosto frutado com certo 
dulçor. Um vinho de mesa 
jovem, gastronômico.
PREÇO: R$ 80
ONDE ENCONTRAR: 
Qual Vinho
Tel.: (11) 3032 1007 
NOTA: 87/100

Renegade Ken Forrester 2007
★★★
REGIÃO: África do Sul 
AVALIAÇÃO DOS JURADOS
Rubi, ralo, sem halo.
Confeitado, frutas 
vermelhas, couro, 
especiarias, tostados.  Boa 
acidez, taninos � nos, corpo 
médio e retrogosto frutado 
com ponta adocicada. Vinho 
com estilo Novo Mundo, 
para quem gosta de mais 
estrutura.
PREÇO: R$ 105
ONDE ENCONTRAR: 
Inovini
Tel.: (11) 3623 2288 
NOTA: 88/100

Monte Cascas Reserva 2008
★★★
REGIÃO: Portugal
AVALIAÇÃO DOS JURADOS
Rubi, alta concentração, leve 
halo. Nariz austero, couro, 
frutas negras cozidas, feno, 
madeira velha. 
Na boca, acidez correta, 
taninos presentes, corpo 
médio, retrogosto frutado. 
Vinho jovem, já com evolução 
de frutas.
PREÇO: R$ 75
ONDE ENCONTRAR: 
MS Import
Tel.: (11) 3662 0658 
NOTA: 86/100

Sirona 2008
★★★
REGIÃO: Espanha
AVALIAÇÃO DOS JURADOS
Rubi, ralo, sem halo. Cereja 
azeda, menta, toque mineral, 
e algo como couro. 
Na boca, boa acidez, taninos 
� nos, corpo médio, ponta 
de álcool, retrogosto frutado 
com toque adocicado.
PREÇO: R$ 75
ONDE ENCONTRAR: 
Ala� a
Tel.: (11) 5034 5187
NOTA: 87/100

Vale D’Algares 2008
★★★
REGIÃO: Portugal
AVALIAÇÃO DOS JURADOS
Violáceo, extratinto, sem 
halo. Olfativamente com 
bastante mineralidade, 
cereja, couro, gra� te e 
baunilha. Na boca, boa 
acidez, taninos � nos, 
robusto, longo, � nal de 
boca com frutas e gra� te. 
Tremendo vinho, para ser 
guardado e tomado daqui a 
uns quatro anos.
PREÇO: R$ 173,60
ONDE ENCONTRAR: 
Premium
Tel.: (31) 3282 1588 
NOTA: 87/100

Hermon 2012
★★★
REGIÃO: Israel
AVALIAÇÃO DOS JURADOS
Rubi, ralo, sem halo. Fruta 
doce lembrando groselha, 
toque de aniz, � oral. Baixa 
acidez, taninos leves, 
retrogosto com frutas 
adocicada.Vinho jovem 
para o dia a dia, sem 
complexidade. 
PREÇO: R$ 76
ONDE ENCONTRAR: 
Inovini
Tel.: (11) 3623 2288 
NOTA: 85/100

Lima Mayer 2007
★★★
REGIÃO: Portugal
AVALIAÇÃO DOS JURADOS
Rubi, média concentração, 
sem halo. Cereja, amoras, 
terroso, tostado e herbáceo. 
Na boca, alta acidez, 
taninos presentes ainda 
não resolvidos, corpo 
médio, retrogosto herbáceo. 
Vinho básico, mas de boa 
elaboração. 
PREÇO: R$ 78
ONDE ENCONTRAR: 
MS Import 
Tel.: (11) 3662 0658
NOTA: 87/100

Quinta do Falcão 2009
★★★
REGIÃO: Portugal
AVALIAÇÃO DOS JURADOS
Rubi, média concentração, 
brilhante, sem halo.  Floral, 
ervas escuras, ameixa em 
compota, pimenta, tabaco. 
Na boca, boa acidez, taninos 
presentes, corpo médio, 
retrogosto marcado pelas 
ervas com ligeiro toque 
adocicado. Vinho com bom 
balanço, mas excedeu nas 
notas verdes.
PREÇO: R$ 93
ONDE ENCONTRAR: 
Ala� a
Tel.: (11) 5034 5187 
NOTA: 87/100
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Rhinofi elds Shiraz 2009 
★★★
REGIÃO: África do Sul 
AVALIAÇÃO DOS JURADOS
Rubi, ralo, leve halo. Boa 
complexidade olfativa, frutas 
negras maduras, � ores, 
pimenta, toque mineral. 
Na boca, ótima acidez, 
taninos � nos ainda 
ligeiramente verdes, corpo 
amplo, retrogosto frutado e 
mineral. Um vinho que se 
destacou pelo equilíbrio do 
conjunto, muito bom.
PREÇO: R$ 100
ONDE ENCONTRAR: 
Interfood
Tel.: (11) 2602 7255
NOTA: 88/100

Stonewalker Shiraz 2011
★★★
REGIÃO: África do Sul
AVALIAÇÃO DOS JURADOS
Rubi, violáceo, média 
intensidade, sem halo. 
Floral, pimenta, couro, toque 
mineral, chocolate, café. 
Na boca, boa acidez, taninos 
presentes, bom corpo, 
retrogosto herbáceo. Mas um 
vinho de baixo custo e bem 
equilibrado.
PREÇO: R$ 75
ONDE ENCONTRAR: 
Expand
Tel.: (11) 2102 7788
NOTA: 88/100

Nederburg Manor 
House Syrah 2009
★★★
REGIÃO: África do Sul
AVALIAÇÃO DOS JURADOS
Rubi, média concentração, 
leve halo. Cereja, balsâmico, 
pimenta, couro, ervas 
aromáticas, tostado. Boa 
acidez, taninos jovens ainda  
precisando arredondar, 
corpo médio, � nal de boca 
frutado e baunilha. Perfeito 
exemplo de vinho simples 
bem-elaborado, o melhor 
custo-benefício do painel.
PREÇO: R$ 85
ONDE ENCONTRAR: 
Casa Flora
Tel.: (11) 3228 5199
NOTA: 89/100

Planeta Merlot 2006 
★★★
REGIÃO: Itália
AVALIAÇÃO DOS JURADOS
Rubi, boa concentração, 
leve halo. Frutas vermelhas 
já com toque de evolução, 
terroso, pétalas de rosa, 
leve menta e presença de 
empireumáticos. Na boca, 
boa acidez, taninos de boa 
qualidade, mas ainda não 
prontos, encorpado, � nal 
de boca bem frutado com 
madeira. Ótimo vinho, 
marcado pelo estilo moderno.
PREÇO: R$ 174
ONDE ENCONTRAR: 
Interfood
Tel.: (11) 2602 7255
NOTA: 88/100

Casalferro Merlot 2008
★★★
REGIÃO: Itália
AVALIAÇÃO DOS JURADOS
Rubi, média concentração, 
leve halo. Floral, rosas, 
cereja, chá preto e muita 
mineralidade. Tripé correto, 
taninos � nos, suculento, 
estruturado, � nal de boca 
longo com frutas maduras, 
feno, toque terroso. Um 
senhor vinho, ainda jovem, 
pedindo mais tempo de 
garrafa. 
PREÇO: R$ 340
ONDE ENCONTRAR: 
Inovini
Tel.: (11) 3623 2288
NOTA: 88/100

Groot Constantia  Shiraz 2009
★★★
REGIÃO: África do Sul
AVALIAÇÃO DOS JURADOS
Violáceo, ralo, sem halo. 
Frutas vermelhas evoluídas, 
couro, gra� te, pimenta preta, 
leve baunilha. Ótima acidez, 
taninos de boa qualidade, 
corpo médio para amplo, 
ponta de álcool, retrogosto 
frutado. Mesmo não sendo 
o favorito de nenhum 
degustador, agradou a todos, 
� cando em primeiro pela 
média.
PREÇO: R$ 139
ONDE ENCONTRAR: 
Ravin
Tel.: (11) 5574 5789
NOTA: 89/100

Atrium Cabernet 
Sauvignon 2007
★★★
REGIÃO: Espanha
AVALIAÇÃO DOS JURADOS
Violáceo, média 
concentração, leve halo. 
Mineral, fechado, frutas 
negras, couro, cravo, toque 
apimentado. Na boca, 
elegante acidez correta, 
taninos � nos, seco, corpo 
médio, � nal de boca frutado. 
Exelente custo-benefício.
PREÇO: R$ 70
ONDE ENCONTRAR: 
Devinum
Tel.: (11) 2532 7201
NOTA: 88/100

Uno di Quatro Syrah 2006
★★★
REGIÃO: Itália
AVALIAÇÃO DOS JURADOS
Rubi, média concentração, 
sem halo. Especiarias, 
pimenta, chocolate, frutas 
negras, � oral, tostado. 
Na boca, ótima acidez, 
taninos ainda verdes, 
encorpado, quente, longo, 
retrogosto marcado pelas 
frutas e pelo herbáceo. Um 
vinho para os apreciadores 
do estilo novomundista. 
PREÇO: R$ 385
ONDE ENCONTRAR: 
Vinea
Tel.: (11) 3059-5200
NOTA: 88/100

Lima Mayer Petit Verdot 2006
★★★
REGIÃO: Portugal
AVALIAÇÃO DOS JURADOS
Violáceo, alta concentração, 
sem halo. Complexo, 
meneral, frutas negras 
frescas, couro, tinta de 
caneta, gra� te. Na boca, 
acidez cortante, taninos 
� nos, seco, direto, retrogosto 
mineral, gra� te. Vinho 
sensacional, para iniciados, 
surpreendeu não ter � cado 
em primeiro.
PREÇO: R$ 267
ONDE ENCONTRAR: 
MS Import 
Tel.: (11) 3662 0658
NOTA: 88/100



114

Degustação
Castas francesas

OS VINHOS FAVORITOS DE CADA DEGUSTADOR
ANDRÉ MENEZES

Uno di Quattro Syrah - Vinea - 90 pontos
ALESSANDRO TOMMASI

Lima Mayer Petit Verdot - MS Import - 89 pontos
BETO ACHERBOIN

Lima Mayer Petit Verdot - MS Import - 91 pontos 
DECO ROSSI

Nederburg Manor House Syrah - Casa Flora - 89 pontos 
ESPERCHACUR

Rhino� elds Shiraz - Interfood - 91pontos
FERNANDO BASILE

Rhino� elds Shiraz - interfood - 91 pontos 
JOSÉ LUIZ PAGLIARI

Rhino� elds Shiraz - Interfood - 90 pontos 
PAULO SAMPAIO

Uno di Quattro Syrah - Vinea - 89 pontos 
RALPH SCHAFFA

Nederburg Manor House Syrah - Casa Flora - 90 pontos 
WALTER TOMMASI

Casalferro Merlot - Inovini - 92 pontos

Jean Leon Merlot 2010 
★★★
REGIÃO: Espanha
AVALIAÇÃO DOS JURADOS
Rubi, média concentração, 
sem halo. Herbáceo, � oral, 
cereja, couro, baunilha  e 
tostado. Ótima acidez, 
bons taninos, corpo médio, 
persistência média � nal de 
boca equilibrada. Um vinho 
honesto.
PREÇO: R$ 80
ONDE ENCONTRAR: 
Devinum
Tel.: (11) 2532 7201
NOTA: 88/100

L’Ame Malbec 2008
★★★
REGIÃO: Espanha
AVALIAÇÃO DOS JURADOS
Violáceo, média 
concentração, sem halo. 
Cereja fresca, violetas, 
herbáceo, cacau, caramelo. 
Acidez correta, taninos 
ainda verdes, corpo médio, 
retrogosto frutado com toque 
de ervas escuras. 
Às cegas, ninguém diria ser 
um Malbec, vinho  fresco e 
delicado
PREÇO: R$ 110
ONDE ENCONTRAR: 
Casa Flora
Tel.: (11) 3228 5199
NOTA: 87/100

Antenata Merlot 2007
★★★
REGIÃO: Itália
AVALIAÇÃO DOS JURADOS
Violáceo, intenso, sem halo. 
Frutas negras maduras, 
aniz, terroso, lácteo  e 
empireumático. Boa acidez, 
ponta de ácool, taninos � nos,  
aveludado, � nal de boca 
musculoso e frutado. Mais 
um bom vinho dentro do 
estilo do Novo Mundo.
PREÇO: R$ 291
ONDE ENCONTRAR: 
Wine to Go
Tel.: (11) 5613 4009
NOTA: 88/100

Mullineaux Syrah 2009
★★★
REGIÃO: África do Sul 
AVALIAÇÃO DOS JURADOS
Rubi, média concentração 
sem halo. Austero, ameixa 
preta, herbáceo, resinoso, 
� oral e madeira velha. Boa 
acidez, delicado, taninos 
� nos, corpo médio, � nal de 
boca, com frutas e toque 
mineral. Um vinho que criou 
polêmica.
PREÇO: R$ 165
ONDE ENCONTRAR: 
Qual Vinho
Tel.: (11) 3032 1007
NOTA: 87/100

Semeriglio Syrah 2009
★★★
REGIÃO: Itália
AVALIAÇÃO DOS JURADOS
Violáceo, média 
concentração, sem halo. 
Frutas negras, pimenta, 
couro, azeitonas pretas, 
mineral. Na boca, austero, 
boa acidez, taninos 
presentes, corpo médio para 
amplo e retrogosto frutado, 
com toque de alcaçuz.
PREÇO: R$ 133
ONDE ENCONTRAR: 
MS Import
Tel.: (11) 3662 0658
NOTA: 87/100

Case Ibidini Syrah 2011
★★★
REGIÃO: Itália
AVALIAÇÃO DOS JURADOS
Violáceo, média 
concentração, sem halo. 
Frutas vermelhas maduras, 
groselha, ervas aromáticas, 
e baunilha. Na boca, boa 
acidez, taninos presentes, 
corpo médio, retrogosto com 
frutas doces. Vinho básico 
para todos os dias. 
PREÇO: R$ 78
ONDE ENCONTRAR: 
Vinea
Tel.: (11) 3059-5200
NOTA: 88/100

Enate Reserva Cabernet 
Sauvignon 2004
★★★
REGIÃO: Espanha
AVALIAÇÃO DOS JURADOS
Granada, ralo, halo 
de evolução marcado. 
Complexo, violetas, pimenta 
preta, frutas vermelhas, 
balsâmico, terroso, madeira 
velha, ligeira oxidação. 
Na boca, ótima acidez, 
taninos maduros, corpo 
médio, � nal de boca com 
fruta madura e terroso. 
Outro vinho polêmico, devido 
à presença de notas de 
oxidação.
PREÇO: R$ 139
ONDE ENCONTRAR: 
Ravin
Tel.: (11) 5574 5789
NOTA: 87/100

Semeriglio Merlot 2008
★★★
REGIÃO: Itália
AVALIAÇÃO DOS JURADOS
Rubi, média concentração, 
sem halo. Floral, cereja, 
especiarias, café, tostado. 
Alta acidez, taninos bons 
ainda verdes, encorpado, 
potente, ponta de álcool,  
� nal de boca com frutas 
negras e ervas. Um Merlot  
intenso.
PREÇO: R$ 133
ONDE ENCONTRAR: 
MS Import 
Tel.: (11) 3662 0658 
NOTA: 88/100


