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Fondue+ cookie. Comas temperaturasmais
amenasdo inverno, começaa tradicional temporadade
fonduespela região.Masese, emvezde saborearapenas
ochocolate, vocêpudesse comer tambémaprópria panela
ondeele é feito?Essa éapropostado lançamentoda
AmericanCookies: o FondueCookie (apartir deR$69,90,
serveduaspessoas). Anovidadevememumbowlde
massadecookie amanteigadoe trufadocomchocolate
meio-amargo, totalmente comestível, e recheadocom
200mldeganachedechocolateao leite.O fondueaindaé
servidocomváriosacompanhamentos, comomarshmallow
tostados (cincounidades),minicookies clássicos (quatro),
uvaverdesemcaroço (70g) euva roxasemcaroço (70g).
Casoo clientequeira turbinaro seuFondueCookie,
épossível pedir porçõesextrasde frutasemarshmallow,
decookies debrownie/clássicoao leiteoudeganache.
EmSantos, aAmericanCookies temquiosqueno
PraiamarShopping (RuaAlexandreHerculano,80,
Aparecida), comdeliverypelo iFood.AssociadosdoClube
doAssinantedeATribuna têmdescontode 10%.

PROVEI E INDICO

NOVIDADE

C.Banfi Rosso diMontalcino
DOC2019, IT
12meses carvalho francês
(50%barricas e 50%bottis)
e6mesesgarrafa
Uva:Brunello ouSangiovese
Grosso (13,5ºGL)
Cor: rubi intenso comreflexos
violáceos
Nariz:ameixa e cereja frescas,
toquesdeespeciarias e
notasminerais
Boca: seco, ótima
acidez, taninosmacios,
retrogosto longo
epersistente
Preço:R$402,00

C.Banfi Brunello diMontalcino
DOCG2016, IT
24meses, 80%embottis de
carvalho francêse 20%em
barricasde carvalho francês
Uva:Brunello ouSangiovese
Grosso (15ºGL)
Cor: rubi comreflexo
granada, brilhante
Nariz: frutas vermelhas
frescas, notas dealcaçuz,
especiarias, tabaco
Boca: seco, estruturado, rica
acidez, taninos superenvolventes,
corpodefinido elegante,
persistenteepoderoso
Preço:R$876,00

C.Banfi Brunello di
MontalcinoPoggio
AlleMuraDOCG2016, IT
24meses, 40%embottis de
carvalho francêse60%em
barricasde carvalho francês
Uva:Brunello ouSangiovese
Grosso (15,5ºGL)
Cor: rubi intenso comvioláceo
Nariz:amora, geleiade
ameixa, café, cedro enotas
deespeciarias, etéreo
Boca: seco, potente,
taninos sedosos,
encorpado, elegante,
longoe complexo
Preço:R$ 1.026,00

C.Banfi Brunello di
MontalcinoRiservaPoggio
All’OroDOCG2015, IT
42meses, 70%embottis de
carvalho francêse30%em
barricasde carvalho francês
Uva:Brunello ouSangiovese
Grosso (14,5ºGL)
Cor: rubi intenso com
granadabrilhante
Nariz: complexo, geleiade
ameixa, violeta, tabaco, café,
cacau, alcaçuz, etéreo
Boca: seco, estrutura
refinada, acidez e corpo
perfeitamenteequilibrados,
taninosaveludados,
longo,harmonioso
Preço:R$2.400,00

THIAGOGONÇALVES/DIVULGAÇÃO

MOMEN TO D I V I NO

Santé! Brunellos di Montalci-
no são vinhosde reconhecimen-
tomundial.Desde2004,acomu-
naitalianadeMontalcinoépatri-
mônio da humanidade pela
Unesco. Trata-se de uma linda
vilamedievalmurada,nocentro
da Itália, na província de Siena,
região da Toscana. O clima é
mediterrâneo; o solo, argilocal-
cário. Ela tem ainda a proteção
doMonteAmiatacontratempes-
tadese chuvas degranizo, o que
paraaculturadavideiraéexcep-
cional, resultando emuvasmui-
toconcentradase longevas.
Um dos grandes nomes de

Montalcino é a Castello Banfi,
cujos proprietários, os irmãos
Mariani, dois americanos, con-
quistaramprêmios e notorieda-
de desde 1978, quando inicia-
ram a vinícola. Hoje, Cristina
Mariani-Mayrepresentaatercei-
rageraçãodafamília.
Os Mariani contribuíram para

odesenvolvimentodavitivinicul-
tura de Montalcino, comparti-
lhandosuaspesquisaseestudos,
trazendo renascimento e proje-
çãointernacionalparaaregião.
OsBrunellosdiMontalcinosão

elaborados a partir da clonagem
da Sangiovese (uva tinta mais
cultivadana Itália), obtendo-sea
uvaBrunelloouSangioveseGros-

so. E a Banfi compartilhou o su-
cesso de suas pesquisas com os
produtoresdaregião(saibamais
emwww.castellobanfi.it).
Em Montalcino, a uva Bru-

nello é mais escura, marrom
(brune =moreno) e a casca bem
mais grossa, dando muita cor e
taninomarcantes,oriundosdes-
seterroirdiferenciado,eamadu-
recendo mais tarde do que a
Sangiovese de Chianti, além de
concentrar mais açúcar, que
trazmaisálcoolaovinho.
Os Brunellos di Montalcino

têmgraduaçãoalcoólicamínima
de 12º e seu amadurecimento se
dá em carvalho (barricas e/ou
bottis-grandestonéis)poraome-
nosdoisanos,devendopermane-
cer e envelhecer na adega, num
total de cinco anos; para oRiser-
va, adiciona-se um ano. São vi-
nhos longevos,quepodemdurar
30,40anos,acondicionadosade-
quadamente. Em safras ruins,
desclassificam-se as uvas para
osBrunelloseelas sãoutilizadas
no Rosso di Montalcino – que
pode ser comercializado 12 me-
ses após a safra e tem como
opcionaloestágioemmadeira.
AconvitedaOrantesAssesso-

ria, participei da prova de vi-
nhos da Castello Banfi na loja
World Wine, importadora da

marca.Adegustação foi dirigida
por Raymond Rivera, export di-
rector da Banfi nas Américas e
Caribe, e por Alessandro Moret-
ti, embaixadoreespecialista em
vinhos italianos.
ACastelloBanfi, alémde figu-

rar como cartão-postal de Mon-
talcino, é uma vinícola jovem,
cujos donos, em poucas déca-
das, conseguiram demonstrar o
seu potencial de qualidade nu-
ma filosofia própria. São vinhos
fantásticose irrepreensíveis.Re-
sultado de pesquisa e tecnolo-
gianumterroirabençoado.
Acompanhe, a seguir, as mi-

nhas impressões dos rótulos e
atéapróximataça!

MOMENTODIVINO@ATRIBUNA.COM.BR
@CLAUDIAENOAMIGOS

AGENDA
3aEdiçãoEncontrodeQueijos eVinhos
Dia29/7, das 20hàs22h30,noCentroEspanhol –Av.AnaCosta,
286, tel. (13) 97420-8636.Valor:R$120 (parte darendaserá
revertidaparaaComunidadeEspanholaSantista);

Jantar harmonizado comoenólogoportuguês LourençoCharters
Dia26/7, das 19hàs22h, noLaticínioMarcelo&WineBar,
noPraiamarCorporate. Tel. (13)99743-6505.Valor:R$180.
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Castello Banfi, sinônimo
deBrunello diMontalcino
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