Produtor
mais de meia dúzia de anos começaram
a ser plantadas. "Fazer vinhos de grande
qualidade é actualmente o nosso principal objectivo", refere James Frost.

Vinhas em altura
A propriedade tem 40 hectares, divididos por mata, pomar, prados e vinhedos.
A área de vinha ocupa 9 hectares, divididos em três parcelas. A primeira foi instalada em 1999 (2,5 ha), a segunda em
2005 (3 ha) e a terceira já este ano (3,5
ha). Como a qualidade começa na cepa,
na Quinta de Sant'Ana também as castas
utilizadas de mais valia enológica, com a
curiosidade de ali estar plantada uma pequena parcela de Riesling, casta de brancos muito associada à Alemanha com cada vez maior número de adeptos, que é
praticamente inexistente na Estremadura.
Um dos aspectos mais curiosos da Quinta
de Sant'Ana é a condução de parte das
suas vinhas. Com o nome de Smart-Dyson
System, a condução das videiras faz-se
em altura, havendo zonas da vinha que
tem quase três metros de altura. Desta forma pretende-se dar muita exposição solar
aos cachos e proporcionar um correcto
arejamento à videira. Uma maior exposição solar ajuda também maturação, como o comprova os 14, 1 º graus de álcool conseguidos com o Sauvignon Blanc na
última campanha. Este aspecto revela o
cuidado posto nas vinhas deste produtor,
que recorre à desfolha e pratica a selecção de cachos em verde. A enologia
está a cargo do enólogo António Maçanita. Sob a direcção deste jovem enólogo, a
vindima é feita à mão. À entrada da adega é feita uma selecção de cachos. As
uvas vão depois a fermentar em dois seculares lagares de pedra, onde é feito um
lento pisa-pé. A área de vinificação e estágio está instalada numa antiga adega,
não faltando a esta nada do que é necessário para fazer vinhos de qualidade.
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O cuidado posto nos vinhos da Quinta
de Sant'Ana, já começaram a dar os seus
frutos, tendo o Quinta de Sant'Ana Reserva Tinto 2005 obtido a medalha de Ouro no Concurso de Vinhos MundusVini,
na Alemanha. Para além do já citado Reserva Tinto 2005, a gama de vinhos de
James Frost compreende ainda um Quinta de Sant'Ana Branco e um Quinta de
Sant'Ana - Rosé. Deverá ser lançado em
breve um monocasta de Aragonez.
A Quinta de Sant'Ana é um bom exemplo daquilo que é hoje a globalização no

mundo do vinho. Um inglês e uma alemã
apaixonadíssimos pela Estremadura e pelas suas qualidades, conseguem aliar de
forma perfeita as nossas ancestrais tradições de fazer o vinho à modernidade
influenciada pelo exterior, precisamente
o maior mercado deste novo produtor.
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