
enoturismo

EntrE as muitas manEiras dE sE conhEcEr

a toscana E fazEr Enoturismo na rEgião,

uma é simplEsmEntE sE dEixar lEvar pElos 

sEntidos E curtir; outra é fazEr uma lição

dE casa muito bEm fEita para EntEndEr o quE

sE passa muito além das garrafas.

difícil é dEcidir qual dElas é a mElhor

por  Rui Alves e FRAnciscA stellA FAgá

fo t o s  ARthuR Azevedo/Rui Alves34 35 

Pergunte a lorenza sebasti se ela receberia enoturistas em sua “tenuta” em gaiole in chianti, na 

província de siena, o coração do chianti clássico, e a resposta é pronta: “não!”. Mas essa negativa, 

como de todo o resto na Itália, flexibiliza-se na medida das paixões. Um não à italiana converte-se 

facilmente em sim quando a tentação supera os insondáveis limites da razão. É assim que em certas 

circunstâncias especialíssimas o celebrizado castello di Ama se abre a visitantes. 

 “Apassionata” por arte moderna, lorenza está se tornando aos poucos uma destacada colecionado-

ra de obras de artistas contemporâneos e não resiste diante do apelo de alguém genuinamente interessa-

do em conhecer de perto a sua coleção, ainda pequena, mas muito expressiva. Ela tampouco hesita em 

receber visitantes em casos especiais como o de nosso grupo de 22 enófilos, todos filiados à Associação 

Brasileira de sommeliers (ABs). saímos de lá com a sensação de termos atirado no que víamos – o cen-

tro de elaboração de alguns dos mais destacados vinhos da toscana – e acertado em muito mais.

À medida que percorríamos a propriedade, um conjunto de construções cujos marcos de edi-

ficação oscilam em mais de 10 séculos, fazíamos uma descoberta surpreendente a cada mudança 

de ambiente. logo na entrada, no centro do piso interno de uma capela do século Xii, um círculo 

vazado, encravado no solo, emite uma luz intensa e vermelha que inunda o ambiente. A obra do 

artista indiano Anish Kapoor, sempre determinado a explorar a abertura na crosta do mundo, foi 

adquirida por Lorenza em 2004. Fogo e luz, um clima muito aconchegante inunda a capela. 

vinho e turismo são os temas deste artigo. Mas no caso do castello di Ama é quase impossível falar 

de ambos sem fazer ao menos uma menção às obras escolhidas por Lorenza. “O grande vinho não é 

apenas aquele que percebemos pelos sentidos”, diz ela. “há uma outra parte, a mais importante, que 

fala da cultura e da tradição do território em que ele é concebido. o vinho, para quem souber escutar, 

conta, reconta e continuará a recontar aquela sua história exatamente como uma obra-de-arte.”

Foto maior: vinhedo em Camigliano com a Abadia de Sant’ Antimo. 
Fotos pequenas: obras dos artistas Anish Kapoor (abaixo),
Kendell Geers (à esquerda) e Daniel Buren (à direita) contrastam 
com paisagem do Castello di Ama. Abaixo, à esquerda, entrada
da vinícola Tenuta Tignanello



A cada ano lorenza incorpora uma obra, algumas con-

cebidas especialmente para o castello di Ama e que por isso 

constituem hoje uma coleção muito singular de esculturas,  

instalações, pinturas e abriga técnicas ancestrais agora res-

gatadas pelos artistas modernos. É o caso de “Amadoodles”, 

a mais recente aquisição, obra do irreverente artista búlga-

ro Nedko Solakov. Trata-se de uma série de inscrições feitas 

pelo artista em paredes de uma das salas da propriedade 

com aforismos e jogos de palavras que criam personagens, 

contam histórias. Algumas brincam com  lorenza, uma jo-

vem mãe de filhos pequenos, casada com o enólogo Marco 

Pallanti , responsável pela produção dos vinhos do castello 

di Ama e eleito, em 2003, Winemaker of  the Year, do guia 

vini d’italia do gambero Rosso e slow Food. gotas dese-

nhadas na parede ao lado de uma série de degraus que di-

videm duas salas envolvem a inscrição: “A mother raindrop 

is speeling after her four misbehaving children. she doesn’t 

want they to get hurt when touching the ground”.

 Para quem tem interesse em conhecer essas e as demais 

obras, há dois caminhos: tentar um dos atalhos sugeridos 

aqui para uma visita presencial, pelo viés do vinho ou da 

arte, e lorenza poderá decidir se abre as portas do seu caste-

lo; o outro, mais rápido, mais barato, embora menos intenso, 

é uma visita ao site da vinícola, que mostra um perfil de cada 

obra e as fotos. (www.castellodiama.com)

Com determinação semelhante à que norteia as esco-

lhas de sua coleção de arte, lorenza faz uma revolução nos 

90 hectares dedicados à vinicultura, uma energia possivel-

mente associada à obra que adquiriu em 2003 do artista 

sul africano Kendell geers. instalada ao fundo da adega 

principal do castelo, é uma inscrição em néon amarelo so-

bre um fundo vermelho em que as palavras “Revolution” e 

“love” se confundem. 

sob a supervisão do enólogo Marco Pallanti, nove di-

ferentes técnicas de plantio têm sido testadas. os vinhedos 

recebem a maior parte dos investimentos. em poucos anos 

Pallanti mudou inteiramente a feição de 23 hectares de 

plantações, principalmente da uva Sangiovese, a mais típica 

da região e que por lei deve integrar no mínimo 75% dos 

vinhos produzidos na região. Em diversas porções, a área 

do plantio foi inteiramente remodelada para que as uvas 

possam ter a melhor insolação possível. o grande propósi-

to, segundo Lorenza, é produzir vinhos com a melhor ex-

pressão da Sangiovese na região. 

O resultado do esforço se expressa nas garrrafas e no 

reconhecimento das elevadas pontuações que os vinhos 

produzidos pela castello di Ama têm alcançado. É o caso, 

por exemplo, do Vigneto Bellavista, uma combinação 

de Sangiovese com Malvasia Negra. Provamos um 2001, mui-

to elegante e equilibrado. Apesar de jovem para a sua ca-

tegoria, estava particularmente sedoso e tinha marcantes 

toques animais e florais. 

só muito recentemente, Pallanti iniciou o  plantio de 

variedades não tradicionais na região do chianti: Merlot, 

Chardonnay e Pinot. Mas o objetivo não é romper a tra-

dição local, como fi-

zeram os produtores 

dos supertoscanos, 
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mas sim encontrar as uvas mais capa-

zes de ressaltar as virtudes da Sangiovese 

e o terroir de Ama. 

A Fonte de’ Médici, antiga casa de campo da 

família do marquês de Antinori, é um marco no 

roteiro agroturístico da toscana. localizada entre 

siena e Florença, na rota de peregrinos que pa-

ravam lá atraídos pela fonte no vilarejo de santa 

Maria a Macerata, a caminho da vizinha Badia a 

Passignano, então um monastério beneditino. 

o hotel está estrategicamente localizado no 

coração do chianti clássico e faz as vezes de cen-

tro geométrico de visitas às vinícolas da região, 

a começar pelas próprias unidades de produção 

da Antinori, que  representa uma boa parte da 

produção vitivinícola da itália. É uma boa opor-

tunidade para confrontar solaias e tignanelos. 

o Solaia é o cartão de visitas internacional do 

marquês de Antinori, com 75% de Cabernet Sau-

vignon, 20% de Sangiovese e 5% de Cabernet Franc.  

Já o Tignanelo, desde seu lançamento, em 

1971, é considerado um dos marcos iniciais dos 

supertoscanos. De 1982 até hoje, sua composição 

é a mesma. Trata-se de uma imagem invertida 

do Solaia, com somente 10% de Cabernet Sauvig-

non, 85% de Sangiovese e 5% de Cabernet Franc.

 Mas em 2000 o vinhedo foi inteiramente re-

modelado e no processo o Marquês decidiu inovar 

e criou um vinhedo único no mundo. Revestiu as 

valas vizinhas às vinhas de albenze, 

uma pedra branca comum na região. 

o custo do vinhedo é hoje três vezes 

maior que os demais. Mas o resultado 

surpreendeu. A pedra magnifica a in-

solação e permite uma maturação pro-

funda das uvas.

(www.fontedemedici.com)

A Badia a coltibuono, tradução lite-

ral de “capela da boa colheita”, tem mil 

anos. Foi fundada em 1051 pelos monges 

valombrosanos, uma ala dos Beneditinos. 

Em 1810, os monges foram expulsos por 

napoleão, que vendeu a propriedade por sorteio. 

Em 1846, foi adquirida pelo banqueiro florentino 

guido giuntini. Até hoje são os descendentes dele 

que tomam conta da propriedade.  

A Badia tem andado um pouco menos silen-

ciosa. Foi a primeira vinícola a abrir suas por-

tas a visitantes. Acomoda turistas em seu bed and 

breakfast (190 euros/noite) e apartamentos (1.700 

euros/semana). como ainda é a residência da 

família, não há porteiros noturnos e os hóspedes 

devem retornar até às19h30. Conta também com 

uma escola de culinária, fundada há 20 anos por 

Da esquerda para a direita: torre da Badia a Coltibuono
que dá nome à vinícola; sala de barricas e descarregamento
de uvas Sangiovese na Tenuta Tignanello

Vista do restaurante,
sala de leitura, jardins
e construção da Badia
a Coltibuono; galpão
da Rocca delle Macie



néri em Montalcino. A região é a casa dos Brunello 

di Montalcino, um vinho que só pode contar com a San-

giovese Grosso, um clone da Sangiovese que na região é chama-

do Brunello. os Brunello eram vi-

nhos geralmente austeros, tânicos, 

para serem bebidos nas refeições. 

os mais modernos, como 

os Casanova di Néri, são 

mais concentrados e sedo-

sos. A propriedade tem 380 

hectares e dedica-se tam-

bém à produção de cereais 

e azeite. São 48 hectares de 

vinhedos, em quatro áreas 

diferentes nos arredores. os 

terrenos, apesar de próximos, 

têm composições diferentes. 

em uma parte são argilosos, 

conferindo ao vinho taninos 

marcantes e acidez. em ou-

tra parte são aluvionais, com 

grande presença de ferro, 

conferindo complexidade e 

exigindo maturação lenta. 

Para ser Brunello, o vinho 

deve permanecer em tonéis 

por, no mínimo, dois anos 

e na garrafa por seis meses. 

A venda só pode começar a 

partir do mês de janeiro, cin-

co anos após a safra.    

  

nos períodos de paz en-

tre siena e Florença, a famí-

lia Ricasoli dedicava-se à vi-

ticultura. Residentes no cas-

tello di Brolio desde 1141, na região de Chianti, os Ricasoli 

são os precursores do Chianti. O vinho modernizou-se e 

não é mais mandatório o uso de uvas brancas em seu corte. 

Além de produzir chiantis premiados, 

como o Castello di Brolio, a viníco-

la produz também um supertoscano, 

o Casalferro (70% Sangiovese e 

30% Merlot). 

 

  

 

Hoje com 230 produtores, 

a região de Brunello di Mon-

talcino viu a Altesino chegar 

em 1972, quando havia ape-

nas 15 produtores. A viní-

cola produz apenas 200 mil 

garrafas. seu vinho ícone é o 

Montosoli, que ganhou 96 

pontos da Wine Spectator.

lorenza di Médici, autora notabiliza-

da por seus livros de cozinha, casada 

com Piero stucchi Prinetti, o herdeiro 

da família que tomou conta dos negó-

cios até 2002, quando faleceu. Os cur-

sos podem ser de um dia (155 euros) a 

uma semana (2.500 euros). 

 o aroma de limão siciliano invade os 

corredores e jardins bem cuidados, con-

tornados por pérgolas cobertas de uvas 

Fragole, uvas de mesa deliciosas. A 

piscina semi-olímpica surge perto 

de um bosque, num percurso que 

inclui um poço etrusco e  um cam-

panário construído em 1171.

 nossa degustação, numa 

sala de leitura, rodeada de afres-

cos de datados de 1574, come-

çou com um rosé, o Cetamu-

ra, um vinho de Sangiovese e Ca-

naiolo, muito fresco, ideal para 

aprontar a boca. Prosseguiu  

com um Chianti Reserva, um vinho 

90% Sangiovese e 10% Canaiolo, com aro-

mas animais, boa concentração e aci-

dez. Ao final, o Sangioveto Badia a 

Coltibuono, o único supertoscano da 

casa, 100% Sangiovese, que congrega os 

taninos dessa uva com a concentração e 

untuosidade dos vinhos modernos. 

Bud spencer e terence hill, uma du-

pla engraçada do cinema da década de 

70, foi lançada por Ítalo Zingarelli, empresário da indústria 

cinematográfica, que comprou a Rocca delle Macie em 1973. 

Na época, a propriedade estava quase abandonada. Ítalo 

transformou-a em um empreendimento do chamado agrotu-

rismo, agregando aos vinhos um hotel com 28 apartamentos 

e uma escola de gastronomia, o institu-

to de culinária da toscana (reservas 

feitas pela Wine Premium, do Grupo 

Expand, têm desconto). Desde 2000, 

com o falecimento de Ítalo, os negócios 

são liderados por sergio zingarelli, seu 

filho. A vinícola produz uma ampla 

gama de produtos. os mais representa-

tivos são o Sant’Alfonso (100% San-

giovese),  o Chianti Clássico Riserva 

(o 2004 ganhou 90 pontos da 

Wine Spectator), o  Ser Gio-

vetto (80% Sangiovese e 20% de 

Cabernet Sauvignon e Merlot), e o 

Roccato (50% Sangiovese e 50% 

Cabernet Sauvignon). 

O ano de 2007 vai ficar na his-

tória da pequena cidade de Brunello 

di Montalcino. Pela primeira vez um 

vinho da região, o Tenuta Nuova 

2001 da casanova di neri, ganhou 

o prêmio de vinho do ano da Wine 

spectator. A revista já havia pre-

miado dois supertoscanos: o Solaia 

1997, de Piero Antinori, em 2000, 

e o Ornellaia 1998, de ludovi-

co Antinori, em 2001. Estes, porém, 

eram elaborados predominantemente 

com Cabernet Sauvignon, enquanto o 

Tenuta é 100% Sangiovese, chamada 

de Brunello na região. “o prêmio aumentou a curiosidade 

pela vinícola, mas para nós não mudou nada. Trabalha-se 

como sempre”, disse Píer luigi Bonari, enólogo da casa, 

que contou com a consultoria de seu colega carlo Ferrini. 

Em 1971, Giovanni Néri fundou a Casanova di 

R u i  A l v e s  é  A d v o g A d o , 

d i R e t o R  d A  A B s - s P , 

c o l u n i stA  d o  d c i  –  d i á R i o 

d o  c o m é R c i o  e  i n d ú st R i A . 

F R A n c i s c A  s t e l l A  F A g á 

é  jo R n A l i stA . 
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Tonéis para a elaboração dos Chiantis
e o símbolo da região de Chianti,
o Galo Nero, representado na vinícola 
Rocca delle Macie

Castello di ama • mistral 

www.castellodiama.com

antinori tignanello • expand

www.antinori.it

Badia a ColtiBuono • mistral

www.coltibuono.com

roCCa delle maCie • expand

www.roccadellemacie.com

Casanova di neri • expand

www.casanovadineri.com

Castello di Brolio • World Wine/la pastina

www.ricasoli.it

altesino • mistral

www.altesino.it

ViNíCOlAS, SiTeS e iMpORTAdOReS
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Entradas para as vinícolas Casanova di Néri
e Altesino e, no centro, paisagem típica
da Toscana vista do alto da vinícola Altesino



CASTellO di AMA
Castello di ama Chianti Classico 2004 - Rubi, aroma

muito frutado, terroso, fumado, alcatrão. Bom, corpo

tanino muito fino, equilibrado, elegante.

Castello di ama vignetto Bellavista 2001 rubi - Aroma 

complexo, fruta madura, tostado, animal. Bom corpo, 

taninos fino e acidez fresca. Aroma de boca de tabaco.

BAdiA A COlTiBuONO
sangioveto di toscana 2000 - Rubi evoluído. Aroma

intenso lembrando aguardente de cerejas e especiarias.

Bom corpo, estruturado, taninos de qualidade,

boa acidez, muito intenso e boa persistência.

BARONe RiCASOli
CASTellO di BROGliO 
Casalferro 2003 igt - Rubi intenso evoluído. Aroma

intenso de frutas em decadência, tostado, animal, carne.

Bom corpo, bem estruturado, macio, boa presença.

Um pouco quente. Persistente.

ANTiNORi
tignanello 2004 - Rubi intenso. Aroma um pouco

contido, com fruta vermelha e madeira bem equilibrados.

Ameixa marcante, com toques herbáceos e de tabaco.

Bom corpo, intenso, estruturado, com taninos finos,

acidez fresca, elegante. Aroma de boca 

predominantemente frutado, com boa persistência.

Badia a passignano 2003 - Rubi, aroma  intenso resinoso 

(pelo carvalho húngaro no qual estagia), balsâmico,

tostado e couro novo sobre base frutada. Bom corpo, 

quente, muito tanino de excelente qualidade.

Fresco, fino e persistente.

ROCCA delle MACie
tenuta sant´alfonso 2004 - Rubi médio, alguma evolução. 

Aroma frutado intenso, toques balsâmicos. Bom corpo, macio 

com taninos finos, equilibrado e com boa persistência.

ser giovetto 2000 - Rubi-telha. Aroma intenso de ameixa 

em calda e fruta passada. Madeira bem colocada, toques 

animais e sugestão de especiarias. Bom corpo, macio, 

intenso, acidez preservada, persistente. Pronto para beber.

rocatto 2001 - Rubi médio,  aroma muito intenso,

com muito cassis, fumo de corda e mentol. Bom corpo, 

taninos abundantes, porém elegantes, equilibrados.

Aroma de boca animal. Boa persistência.

AlTeSiNO
Brunello di montalcino 2001 - Cor bem extraída

e já evoluída. Aroma intenso de fruta passada e chacutaria. 

Bom corpo, expansivo. Muito tanino de grande qualidade.

Acidez fresca e final longo.

ANdReA COSTANTi
ma Fortrezza Brunello di montalcino 2001 riserva Costanti 

Alguma evolução. Aroma desenvolvido, fino e elegante. 

Toque animais com frutas passadas. Macio intenso 

equilibrado e longo.

CASANOVA di NeRi
Brunello di montalcino tenuta nuova 2003 - Rubi bem 

extraído. Aroma intenso de frutas vermelhas, baunilha

e caixa de charuto. Bom corpo, muito tânico,

acidez integrada. Final longo e agradável.

pietradonice 2003 - Escuro, com aroma intenso de cassis

e mentol. Encorpado, tânico, acidez marcante.

Muito longo. Para longa guarda.
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Confira a seleção dos vinhos mais interessantes degustados por ocasião
de recente visita do grupo da ABS-SP a diversas vinícolas da Toscana

Nota: Nem todos os vinhos (ou safras específicas) estão disponíveis no Brasil.

por  JosÉ luiz AlviM BoRges

j o s é  l u i z  A lv i m  B o R g e s ,  é  v i c e - P R e s i d e n t e  d A  A B s - s P  e  e d i t o R  e x e c u t i v o  d A  w i n e  s t y l e .


