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Seleção Mensal:
Le Petit Chat Malin 2015
França
Seleção grandes vinhos:
Coloma Selección 2014
Merlot
Espanha
café:
A disseminação pela Europa
drinks:
O arsenal do barman
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Não lembro ao certo, mas acho que faz já uns
dez anos que provei, pela primeira vez, o Coloma
Merlot Colheita Tardia. Naquela vez fiquei
encantado e já sabia que, cedo ou tarde, o poria
entre nossas seleções. Nestes dez anos, tropiquei
com o estande da Coloma umas vinte vezes, seja
na feira de Londres, seja na de Dusseldorf, ou na
feira espanhola de Ciudad Real. A Helena Coloma
me vê chegando de longe e já me serve uma taça do
Merlot Colheita Tardia.
O Merlot Colheita Tardia faz parte das quimeras,
das originalidades, das valentias da Amelia Coloma,
enóloga da bodega, irmã da Helena. Somente a vi
uma vez numa feira, quando fiz uma crítica a um
de seu vinhos e ganhei um inimigo para sempre.
Os enólogos são assim, insistem para você dar
sua opinião sobre os vinhos, insistem em que são
capazes de ouvir uma crítica até que você a faz, e
fecham a cara imediatamente, e para sempre.
Enfim, considero Amelia um gênio, poucas vezes
disse isso de um enólogo. Este Merlot é uma
manifestação dessa genialidade. Um Merlot,
espanhol, de colheita tardia, seco. Parece uma
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sequência impossível de palavras.
Um vinho único, uma seleção histórica.
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Coloma
Selección 2014
Merlot
Vinho da Terra
de
Extremadura
espanha
O Vinho na Espanha
Superfície de vinhedo: 1.037.000 hectares
Ranking mundial de superfície de vinhedo: 1º
Volume de vinho produzido: 45.300.000 hl
Ranking mundial por produção de vinho: 2º
Dados OIV 2015
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Coloma Selección Merlot, a
história por trás do vinho.

Mas se uma coisa chamou a atenção da sua mente

Há alguns meses apresentamos uma seleção de

varietais da região, e a extrema delicadeza, a qual

vinhos da Bodegas Coloma. Naquela ocasião,

ele percebeu que complementaria, de forma ideal,

falamos da originalidade dos vinhos deste produtor,

o conjunto de seus vinhedos, como variedade

que têm personalidade marcante e se originam

integradora.

de vinhedos próprios da família, e da imaginação

Em 1981 não era possível encontrar viveiros de

da enóloga Amelia Coloma. Com a certeza de que

plantas na Espanha com a Merlot certificada. No

desfrutaram da seleção anterior dos vinhos desta

entanto, José Félix estava totalmente convencido

bodega, agora apresentamos uma raridade. Um

das vantagens desta variedade e decidiu importar

vinho singular, que nos cativou desde a primeira

as plantas diretamente da França. Naquela época,

vez que o catamos: Coloma Selección Merlot.

a Espanha ainda não fazia parte da Comunidade

Este vinho é procedente do vinhedo mais antigo de

Europeia, por isso, ele teve de vencer muitas

Merlot em Extremadura, também provavelmente

exigências burocráticas, até conseguir uma

um dos mais antigos de toda a Espanha. E por trás

permissão especial para importar os primeiros

desta Seleção Grandes Vinhos há uma história

enxertos de Merlot para Extremadura.

interessante e bonita para contar. O vinhedo de

Durante 17 anos, o Merlot formou parte do coupage

onde ela procede uniu duas gerações de viticultores

dos seus vinhos mais representativos. Em 1999,

da família Coloma: José Félix e sua filha Amelia.

quando o vinhedo acabava de fazer 18 anos e

Como pioneiro na produção de vinhos de qualidade

Amelia estava à frente de sua segunda vindima,

em Extremadura, José Félix Coloma procurou

a colheita foi particularmente cálida. Ela tentou,

a inspiração para iniciar seu projeto fora de seu

apoiando-se no clima seco de Extremadura, deixar

entorno. Suas viagens contínuas na década de 1970

que as uvas de Merlot amadurecessem ao máximo,

para outras regiões vitivinícolas, e em especial para

com a finalidade de concentrar sabor e aromas, e

Bordeaux, deram-lhe informações sobre os últimos

obter um vinho mais intenso e concentrado.

inquieta durante as viagens, foi a variedade da uva
Merlot, a capacidade de assemblar com diferentes

avanços na elaboração do vinho e na viticultura.
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O resultado daquela colheita a deixou

preciso surpreender o consumidor e os críticos a

desconcertada, pois ia por um caminho diferente de

partir da opulência.

muitas regras que aprendera com seu pai. Eles não
conseguiam entender o que deixava aquele vinho
tão distinto. Sua experiência ditava que vinhos
jovens tinham taninos secantes, que necessitavam
ser polidos, mas este dava a impressão de que já
havia passado por barril. O tanino doce e polido
trazia uma sensação sedosa à boca, junto com uma
fruta intensa. Portanto, era difícil acreditar que a
colheita tinha ocorrido há poucas semanas.

Mas nem todos os vinhos supermaduros
correspondem a esse perfil, e nem todos os enólogos
procuram no superamadurecimento um artifício
para demonstrar a virilidade de um vinho. Em
alguns casos, a supermaturação corresponde às
condições em que alguns vinhedos se desenvolvem
e adquirem a maturidade de maneira natural.
Falamos de vinhedos em regiões cálidas e de
certas variedades em localidades específicas, como

Estas diferenças fizeram com que compartilhassem

ocasionalmente acontece com a Carmenère em

o vinho com outros enólogos, que também ficaram

certas regiões do Chile; com a Syrah em alguns

surpresos com a experiência. Tudo isso deixou

vales da Austrália, a Tempranillo na Meseta

claro que, naquela colheita de 1999, havia nascido a

Espanhola ou a Monastrell no Levante Espanhol.

estrela da bodega, o Coloma Selección Merlot.

Quem imaginaria que a Merlot conseguiria este

A singularidade do vinhedo e as condições

superamadurecimento de maneira equilibrada

climáticas de cada ano fazem com que este vinho

em Extremadura? Esta é a chave: chegar à

icônico não possa ser elaborado em todas as

supermaturação sem desequilíbrio e sem

vindimas, por isso, desfrutem deste sensacional

sensações alcoólicas e volumosas, que são mais

Coloma Selección Merlot 2014.

fruto de decisão enológica do que do verdadeiro

Vinhos de uvas
superamadurecidas

amadurecimento da uva.
Não costuma ser habitual degustar um
monovarietal de Merlot, já que normalmente é

Durante anos foi uma tendência do mercado

mais utilizado para coupages, mas é ainda menos

oferecer vinhos supermaduros e superestruturados,

habitual provar um vinho como este. Extremadura,

autênticos xaropes enológicos, que enchiam e

na região sul-ocidental da Espanha, fronteira com

envolviam nosso paladar de maneira contundente.

Portugal, é uma das poucas regiões do mundo onde

Um processo que, longe da singularidade de um

o clima se combina de maneira magistral com a

vinhedo ou de um vinho, tinha como objetivo

geografia, permitindo que variedades como a Merlot
adquiram uma supermaturação fenólica sem risco
de que o álcool aumente descontroladamente e
seja o protagonista. O resultado é precisamente
esse, uma verdadeira exaltação de frutas, um
vinho perfumado, corpulento com uns taninos
doces que o fazem muito harmonioso e elegante.
Preparem-se para degustar um Merlot excelente,
que pessoalmente acredito que seja único em sua
categoria.
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País: Espanha
Região: Extremadura
Indicação Geográfica: Vinho da Terra de Extremadura
Uva: 100% Merlot
Crianza: seis meses em barris de carvalho americano
Álcool: 14,5% vol.
Produtor: Coloma Viñedos y Bodegas

Mais uma vez apresentamos a nossos associados um

Harmonização: este Coloma Selección Merlot encaixa

vinho original e diferente. Um verdadeiro prazer para

perfeitamente com um filé mignon suíno preparado na

nossos sentidos, com uma arrojada personalidade.

brasa, sobre um fundo de purê de batatas e maçã assada.

O vinho: vindima manual das melhores cepas de Merlot

Sua opulência é ideal para pratos contundentes, mas um

da propriedade, no limite máximo da supermaturação,

bom queijo de ovelha curado ou um Roquefort podem

no final do mês de agosto. Após chegar à bodega, a

acompanhá-lo antes do prato principal. Atenção, seu gosto

uva fermentou em depósitos de aço inoxidável, onde a

adocicado e seu tanino redondo permitem acompanhar as

enóloga modulou a fermentação, buscando que os aromas

sobremesas – um bolo de chocolate ou um brownie serão

de fruta madura se sobressaíssem. Após a fermentação

perfeitos para terminar com a garrafa.

alcóolica e a malolática, houve a crianza de seis meses em

Serviço: recomendamos que este tipo de vinho, com

barris de carvalho americano, procurando a integração

volume, corpo e estrutura, seja consumido a uma

e o afinamento deste vinho volumoso e robusto,

temperatura bem baixa, compreendida entre os 15 e

que necessita ser domado antes do engarrafamento,

os 17ºC. Não é necessária sua decantação, e pode ser

permanecendo alguns meses na garrafa para o

aberto no momento de consumo, mas vocês poderão

afinamento, antes da sua comercialização.

observar como ele cresce na taça após alguns minutos de

Cata: vermelho-cereja intenso com lágrimas que se

oxigenação.

destacam. Nariz interessante, onde a fruta madura é

Guarda: pronto para ser desfrutado, mas com a certeza de

a protagonista. Geleia de cerejas, ameixas passas e um

que sua passagem pela garrafa permitirá continuar seu

delicioso fundo de chocolate amargo, que se funde com

afinamento pelos próximos anos, esperando que as notas

as especiarias aportadas pelo barril. Boca envolvente,

de fruta madura e geleia evoluam progressivamente para

com retorno dos sabores de especiarias e de fruta madura

um perfil mais animal e de especiarias. Estima-se um

encontrados no nariz. Longo, com taninos maduros muito

consumo ótimo dentro dos próximos cinco anos (2016 –

redondos e fundo licoroso, mas equilibrado.

2021).
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