
Primeira celebração do dia Mundial do Malbec em Angola
Com vinho (argentino) é melhor!

Por oitavo ano consecutivo a Wines of Argentina instituição encarregada pela
promoção da marca "Vino Argentino” no mundo, organiza o lançamento da nova edição do Dia
Mundial do Malbec, durante o mês de abril. Este ano o Malbec World Day (MWD) se celebrou
pela primeira vez em Angola com uma degustação de vinhos organizada pela Embaixada
Argentina no dia 24 de abril no Restaurante Viva Luanda, um dos mais prestigiados da cidade.

Em um pais onde a tradição vitivinícola está tão enraizada em sua cultura
como o tango, o futebol ou o asado, o Malbec ganhou seu lugar como Embaixador
transformando-se na bandeira e insigne da Argentina por antonomásia. Um varietal clássico
por excelência, amplamente conhecido por todos, que longe de permanecer inalterável no
tempo, se reinventa constantemente impulsionado por uma geração inquieta de engenheiros
agrônomos e enólogos dispostos a levar o Malbec para além dos limites do imaginável.

O Malbec passou de 10 mil hectares a 40 mil nos 25 anos que vão de 1990 a
2015, alcançando na mesma data 57% do total de vinho exportado pela Argentina. Abriu-se
assim a portão ao descobrimento de uma série inesgotável de perfis de Malbec associados ao
terroir, ao passo que a fronteira do vinho se estendeu para o oeste, na altura, e para o sul e o
leste, buscando o frio das latitudes austrais ou a influência do oceano. Ao passe que a linha
dos mil metros define um estilo de Malbec com fruta madura e especiarias, bom corpo e
taninos volumosos, a nova fronteira oferece um perfil de fruta fresca e floral, corpo médio a
bom corpo e taninos suculentos, alavancados no frescor. Todo um universo desconhecido para
uma cepa mundialmente reconhecida.

Na degustação que foi oferecida pela Embaixada da Argentina no
Restaurante Viva Luanda os convidados apreciaram vinhos já presentes no mercado local e
outros foram apresentados pela primeira vez na ocasião ao público angolano. Houveram
variedades de vinho de alta gama reconhecidos internacionalmente, a saber; Trapiche,
Navarro Correas, Mascota Vineyards e Finca Las Moras.
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