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Agenda

PazoDeBarrantesAlbariño
2013, Valle del Salnés,
RiasBaixas, ES
Uva:Albariño.
Cor:amarelo
brilhante.
Nariz: flores e
frutasbrancas,
toquemineral.
Boca: seco,
fresco, frutadoe
cremoso, corpo
médio 13˚GL,
final longo.

R$ 174,90

MarquésdeMurrietaReserva
2007,RiojaAlta, ES
Uva:88%
Tempranillo, 7%
Mazuelo, 3%
Garnachae2%
Graciano.
Cor: rubi intenso
(18meses em
barricase 12
mesesna
garrafa).
Nariz: frutas
maduras, especiarias, tabaco.
Boca: frutado, encorpado, com
taninosaveludados, 13,5˚GL,
equilibradoe final longo.

R$ 173,80

Castillo deYgayReserva
Especial 2005, RiojaAlta, ES
Uva:89%
Tempranillo e
11%Mazuelo.
Cor: rubi intenso
comgranada.
Nariz: frutas em
compota,
especiarias,
toquesdefuma-
dose terrosos.
(30meses em
barricase 36mesesnagarrafa).
Boca: fresco, encorpado,
taninos finos, potenteeelegante.
Final longo com14˚GL.

R$657,80

Provei e indico
>>

Santé! O viticultor Don Lucia-
no Francisco RamónMurrieta
García Ortiz Lemoine
(1822/1911), peruanodenasci-
mento, foi um militar que se
radicounaEspanha,ondecons-
tiuiusuafamília.
Em 1852 foi um dos primei-

ros a produzir vinhosna região
de Rioja e foi o primeiro a ex-
portá-los. Estudou em Bor-
deaux, aperfeiçoando seus co-
nhecimentos vitivinícolas ega-
nhou do Rei Amadeo de Sa-
boya o título de Marqués de
Murrieta. À época, construiu o
Castelo Ygay, à semelhança
dos châteaux franceses, aliás,
Castillo Ygay é o nome do seu
vinhomais importante.
A bodega foi adquirida em

1983 por Vicente Cebrián Sa-
garriga, Conde de Creixell, e
hoje, após 32 anos, seus fi-
lhos mantêm a tradição e ex-
celência daMarqués deMur-
rieta Estates & Wines, com

mais de 160 anos na produ-
çãode vinhos.
Aempresapossuiduasbode-

gas nas belíssimas paisagens
riojana e galega, e os vinhedos
transitam entre o clima frio
úmido de La Rioja Alta, em
Logroño, e temperado com al-
tapluviosidadeeinfluênciama-
rítimadeRias Baixas, emPon-
tevedra,próximoàSantiagode
Compostela,naGalícia.
Asvinhasestãoemsolosargi-

lo-calcários, ricos em ferro e
sedimentos aluviais recebendo
altainsolação.Ovinhoproduzi-
do nas bodegas se beneficia de
tecnologia de ponta na
vinificação, estagia em carva-
lhonovoeusadoetemalto teor
alcoólico. A uva Tempranillo é
a vedete e as tintas Graciano,
Mazuelo, Garnacha e Caber-
net Sauvignon são usadas para
cortes, além da branca Viura,
todas cultivadas e vinificadas
emLogroño,Rioja. Jáabranca

Albariño tem vinhedos nas
RiasBaixas e sua elaboração se
dánaFincaPazodeBarrantes,
ValledelSalnes.
Os rótulos tintos são: Cas-

tilloYgay,MarquésdeMurrie-
ta e Dalmau. Os brancos: Ca-
pellanía, Pazo Barrantes e La
Comtesse. Pude comprovar a
perfeição dos vinhos Marqués
deMurrieta recentemente e os
destaco pela tradição que se
confirma na qualidade. Até a
próximataça!

MOMENTODIVINO@ATRIBUNA.COM.BR
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FERNANDALOPES

EDITORA

O caldo é um ingrediente im-
portante no preparo de pratos
como sopas, risoto,molhos. As
versõesindustrializadassãore-
pletas de sódio e gordura. E
fazer um caldo de legumes em
casadeixa as receitasmais gos-
tosas e nutritivas. E não é difí-
cil, pelo contrário. É possível
prepará-lo e congelá-lo.Nage-
ladeiraduraatécincodias.
AnutricionistaTatianaBran-

coexplicaqueosmalefíciosdas
versões indutrializadas, tanto
empó, líquidaouemcubos são
os mesmos. “São ricos em gor-
durassaturadase trans, sódioe
glutamato monossódico, que
está relacionado ao ganho de
pesoedoresdecabeça, alémde
sobrecarregar rins, causar hi-
pertensãoarterial eoutrospro-
blemas cardiovasculares”. En-
tão, anote essa receita fácil de
caldo de legumes e prepare na
suacasa.

Caldo caseiro
de legumes
Ingredientes: 5 litrosdeágua;
1 talodealho-porópicado; 3 talos
desalsãopicado; 1 cenoura
picada; 1 cebolapicada; 1 ramo
dealecrim, 1 ramode salsa (ouas
ervasquepreferir); alguns grãos
depimentae 1 cravo.
Preparo: emumapanelagrande
adicione todosos ingredientes.
Deixe cozinhar emfogobaixo,
semmexerparanão turvar, por
40minutos.Depois, deixeesfriar
e coe. Sequiser, tempere comsal
agostodepoisde coar.Guarde
empotesouaté emrecipientes
degelo, leve aocongelador evá
usandoporaté trêsmeses.
Dica: sequiser dar sabor
oriental, use gengibre.
Sequiser umcaldomais claro,
tire acenoura. Sequisermais
forte, coloquealgunsdentesde
alhopicados.O sabor final
dependedoquevocê colocar.

19/8, 20h.Degustaçãode
Malbecsargentinosda
Importadora Interfoodna
AdegaSantista. R$60,00,
dosquaisR$40,00 revertidos
emcomprasdosvinhos
degustados.Queijos e
embutidospara acompanhar.

19/8, 16h.WinesofUruguay
Hotel InterContinental, em
SãoPaulo. Tel. ( 11) 32537052.

IMPORTADOSPORWORLDWINE - VENDAS
NOSITE:WWW.WORLDWINE.COM.BR

MarquésdeMurrieta,
íconedaEspanha

Caldo caseiro é
fácil e saudável
Nada de usar cubinhos ou pós na sua comida
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