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RESUMO
Um dos maiores clássicos do Líbano se baseia no dueto 
Cabernet/Syrah, as uvas que se mostraram de melhor 
qualidade na região, para obter aromas complexos que 
misturam fruta vermelha, especiarias e notas minerais, 
além de boa estrutura e frescor em boca.

HARMONIZAÇÃO
Os taninos estruturados e aromas complexos, com fruta e 
especiarias em destaque, pedem receitas baseadas em 
carne vermelha, como um corte alto com pimenta, cravo e 
uma pitada de café no molho.

        CHÂTEAU KEFRAYA

Com uma história de mais de 50 anos, o Château Kefraya 
é o segundo maior produtor de vinhos de qualidade do 
Líbano. Sua produção enológica começou em meio à 
guerra, com esforços descabidos de Michel de Bustros 
para que seus produtos chegassem às lojas e restaurantes 
de Beirute. Localizado no Vale do Bekaa, no coração 
do Líbano, o château honra uma região em que se faz 
vinho há mais de 5.000 anos com uma qualidade que 
impressiona os desavisados.

GUSTATIVO
Estruturado e de ta-
ninos marcantes, com 
acidez viva e notas 
minerais.

OLFATIVO
Intensidade média, 
frutas vermelhas ma-
duras, toques de cra-
vo e pimenta.

VISUAL
Rubi médio, com tra-
ços grená.

DADOS TÉCNICOS
Corte Cabernet Sauvignon, Syrah

VALE DO BEKAA

O Líbano é um dos mais an-
tigos produtores de vinho do 
mundo, com vinhedos des-
critos nos textos bíblicos e 
templos ao deus Baco. Sua 
produção, proibida durante 
séculos pelo domínio oto-
mano, manteve-se graças à 
minoria cristã e foi retomada 
em função da demanda ge-
rada pelos franceses no sé-
culo XIX. O Vale do Bekaa, 
centro da produção vinícola 
do país, sofre com os bom-
bardeios em períodos críti-
cos, mas seu excelente terroir 
faz com que os vinhos de 
qualidade que ali são pro-
duzidos figurem entre arti-
gos de coleção e apreciação 
por todo o mundo.

Um dos maiores clássicos do Líbano utiliza a já tradicional 
combinação de uvas de Bordeaux e do Rhône, cada 
vez mais se baseando no dueto Cabernet/Syrah, as 
uvas que se mostraram de melhor qualidade na região. 
De aromas complexos que misturam fruta vermelha, 
especiarias e notas minerais, na boca mostra taninos 
nobres, boa estrutura e frescor.
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