
 

Top 100 

Listar os 100 melhores rótulos à venda no país é tarefa cada 
vez mais difícil, tamanha a oferta e a variedade. Mas nosso 
time de especialistas cumpriu a missão 

  
por Ricardo Castilho e Horst Kissmann  
foto Ricardo d�angelo (abre) 
 
Pela sétima vez consecutiva, Prazeres da Mesa faz seu especial de vinhos na primeira edição do ano. Trata-se do 
guia mais completo e respeitado da imprensa brasileira. Em 2009, nossa equipe de jornalistas e de colaboradores 
fez mais de duas dezenas de viagens para regiões vinícolas por todo o mundo, participou de inúmeras degustações 
e, claro, comprou e provou centenas de vinhos. Tudo anotado, comentado e com notas. O resultado você confere a 
seguir, em uma lista com os 100 que se destacaram. Os 20 primeiros estão em ordem crescente e o restante em 
ordem alfabética. Confira abaixo os vencedores dos anos anteriores. 
 

José Luiz G. Pagliari � Profundo conhecedor do mundo dos vinhos, principalmente dos nacionais, é enófilo e 
degustador presente na maioria dos eventos sobre o tema no país. 
Jeriel da Costa � Diretor de degustações da Sociedade Brasileira dos Amigos do Vinho (SBAV-SP), é amante dos 
rótulos chilenos e mantenedor de um blog (blogdojeriel.com.br), em que relata suas experiências no mundo de 
Baco. 
 

Porto Vintage Nieeport 2007 
Castas: típicas do Douro 
Douro, Portugal 
Esta é a primeira vez que um vinho do Porto fica em primeiro lugar em nossa eleição. E essa 
vitória não é por acaso. A safra de 2007 no Douro foi uma das melhores da história (veja a 
reportagem de Carlos Cabral na página 122). Depois de um início difícil, a colheita foi 
perfeita, sem chuvas e com calor na medida, o que ajudou para que as uvas ficassem maduras 
no ponto certo. Com frutas de qualidade, os melhores enólogos de Portugal já mostraram que 
são craques em fazer grandes vinhos. Nesse rótulo brilhou o talento de Dirk Nieeport, que 
entrou em ação e elaborou um vinho majestoso, cheio de fruta, com o álcool bem casado e 
muita complexidade, garantia de um envelhecimento duradouro. Vinho fantástico. Mistral, 
preço sob consulta 

 

 

 
NOSSOS JURADOS 
 
Ricardo Castilho � Diretor Editorial de Prazeres da Mesa, escreve sobre vinhos há 22 anos. Faz parte das 
confrarias dos enófilos do Dão e do Alentejo. 
Lamberto Percussi � Um dos principais restaurateurs brasileiros, tem mais de 20 anos de experiência no mundo 
dos vinhos. No comando da Vinheria Percussi, um italiano que é referência em São Paulo.  
Marcos Santo Mauro � Empresário de profissão e gourmet de plantão está sempre às voltas com a boa mesa. 
Disciplinado, sabe pontuar corretamente as amostras que lhe são apresentadas. 
Maurice Bibas � Estudioso do assunto, quando se trata de espumantes � leia-se, cavas, champanhes e prossecos �, 
mostra toda sua expertise. Sabe como manter bem suprida uma adega. É o coordenador de nosso prêmio anual de 
Cartas de Vinho. 

Prazeres da Mesa · Fall 2010

Top 100

NEWS

www.niepoort-vinhos.com

ssa 
ja a 

ras 
ue 

 
 

istral, 

 


