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Vinhos brasileiros
surpreendem crítica inglesa

Assistente da famosa Jancis Robinson, Julia deu notas acima
de 15 (num total de 20 pontos) à maioria dos vinhos que provou

por Rui Alves e FRAnciscA stellA FAgá   ilustração cAio oishi

WS - Conte-nos um pouco sobre você.

Julia harding - há um espaço no site com

um artigo que Jancis escreveu sobre mim. tenho 48 anos

e cheguei um pouco tarde ao mercado de vinho,

em 2001. eu bebo vinho desde os tempos de estudante

e, quando estava no final de meus 30 anos, resolvi

fazer um curso. nesse momento, apaixonei-me por 

vinhos e decidi continuar estudando. Foi quando percebi 

que o curso que estava fazendo era a introdução

ao Master of  Wine (nota: um dos títulos mais difíceis

de se obter no mundo, concedido a apenas 268 pessoas).

Passei em primeiro lugar. sou solteira e vivo sozinha. 

não posso imaginar como alguém que tenha outros 

compromissos consiga se dedicar ao curso

o suficiente. Passava os finais de semana estudando.

No final estava absolutamente exausta,

física e psicologicamente.

WS - Como surgiu seu interesse por vinhos brasileiros?

Jh - estou trabalhando com Jancis na sexta edição

do World Atlas of  Wine, que sairá em outubro. o Atlas 

é muito seletivo, ao contrário do oxford companion 

of  Wine, que é abrangente. A seção da América do sul 

será maior e mais detalhada. o Brasil não terá uma 

seção, mas estará na introdução. neste  livro, nossas 

recomendações estão implícitas na publicação de rótulos 

e queria provar alguns vinhos brasileiros para escolhê-los.

Não tinha muitas expectativas e fiquei surpresa.

WS - E qual foi sua impressão dos vinhos degustados?

Jh - Foi muito boa. Quando Jancis pediu para

eu escrever um artigo sobre eles, ficou surpresa com

as notas. eram boas. ela pediu para eu ter certeza

de colocá-las num contexto mundial, ao invés

de comparar apenas com os vinhos que estavam
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na minha frente. Percebi que talvez tivesse ficado muito 

entusiasmada. Não tinha muitas expectativas e fiquei 

surpresa. Para publicá-las no site revisei algumas notas. 

Para o vinho top (Salton Talento 2004) dei 17 em 20 

pontos. Fiquei impressionada com os brancos da villa 

Francioni. como impressão geral, achei-os um pouco 

alcoólicos e, alguns, com amargor final, mas provei muito 

poucos. Fiz o melhor que podia. Preciso degustá-los

mais para fazer um julgamento melhor.

WS - O que os produtores devem fazer

ao mandar amostras?

Jh - Deve-se mandar um e-mail perguntando sobre

o interesse do jornalista. isso economiza tempo e dinheiro 

de todos. ter certeza de que transporte e taxas

de importação estão pagas é importante. se for uma 

amostra de tanque, a garrafa deve dizer exatamente qual

é o vinho. eles devem imaginar que o jornalista terá outras 

amostras ao mesmo tempo e deve visualizá-las facilmente. 

o preço deve ser ao consumidor e não o ex-cellar. Ajuda 

mandar uma lista por e-mail, com o nome dos vinhos. 

não se deve mandar muitos vinhos; o ideal é mostrar 

uma variedade, que pode abranger o top, mas não só ele. 

em geral, o vinho deve estar disponível no mercado, mas 

mandar uma amostra antiga pode ser bom para mostrar 

como o vinho amadurece. importante também é designar 

uma pessoa de contato, para pedir informações

por e-mail. o ponto mais importante é: seja seletivo.

 WS - Qual sua opinião sobre outros críticos,

como Robert Parker?

Jh - É difícil ter uma opinião se não estamos degustando 

juntos, da mesma garrafa. não concordo com algumas 

avaliações de Parker, especialmente dos vinhos mais 

encorpados. gosto muito do Michel Broadbent

e do steven spurrier, que têm um gosto mais europeu.

WS - Qual sua opinião sobre sistemas de pontuação? 

A escala de 20 pontos que você usa é melhor que

a de 100 pontos? Pode-se pegar a escala de 20

e multiplicá-la por 5,  para buscar equivalência

de resultados?

Jh - Ambas são igualmente inadequadas. Para mim, as 

notas de degustação valem mais. vamos pegar um vinho 

modesto, um valpolicella. eles não têm muitas aspirações. 

Mas eu os adoro. eles têm equilíbrio, acidez, coisas que 

eu valorizo num vinho. não daria 18, que é a nota de um 

Bordeaux top. Mas tento deixar claro o quanto eu gosto 

dele. notas são boas para colocar os vinhos num contexto 

global, se isso é possível. Dividir 100 por 5 não

é equivalente. eu começo com 15 pontos, em média, é 

um vinho bem feito, 16 seria superior, 17 um pouco acima 

disso, 18 seria fantástico, 19 absolutamente excepcional

e 20 eu nunca dei. o problema com a escala de 100 pontos 

é que tenta dar a aparência de que é muito precisa,

quando pontuar vinhos não é uma atividade precisa.

Qual a diferença entre 86 e 87? eu não tenho muita idéia.

WS - Onde estão  as melhores relações

custo-benefício hoje em dia?

Jh - Em qualquer lugar. Identificá-las é a tarefa

dos jornalistas e da crítica. chile e Argentina têm uma 

variedade de preços e estilos. Algumas regiões da França, 

espanha e itália, as menos famosas, mas com produtores 

dedicados a cortar algumas bordas no vinho, tidas como 

“tradicionais”. há também alguns bons Chénin Blanc

e outros cortes de brancos na áfrica do sul.

WS - Em relação ao Novo Mundo/Velho Mundo,

você acha que um está copiando o outro?

Jh - não, creio que estão aprendendo uns com os outros. 

os produtores estão aprendendo a degustar com mais 

sabedoria. Os “flying winemakers” ajudam, na medida

em que eles têm mais recursos para experimentação

e os colocam no vinhedo. Muitos produtores tentam ganhar 

a vida com isso e não têm recursos para experimentações. 

Reduzir a produção, por exemplo, é um grande risco

para um agricultor. então chega uma pessoa e diz

o que, de fato, faz diferença.

WS - Qual o segredo para ser um bom degustador?

Jh - Paixão.

Não tinha muitas expectativas
e fiquei surpresa.
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Os produtores estão aprendendo 
a degustar com mais sabedoria.

r u i  a lv e s  é  a dvO g a d O,  d i r e tO r  da  a b s - s p,  c O l u n i sta 

d O  J O r n a l  d c i  –  d i á r i O  d O  c O m é r c i O  e  i n d ú s t r i a . 

f r a n c i s c a  s t e l l a  fa g á  é  J O r n a l i s ta . 

Conheça a opinião de Julia Harding sobre os vinhos brasileiros, acessando www.jancisrobinson.com/articles/20070611_3


