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 um dos temas mais apai-

xonantes no mundo dos vi-

nhos, e que suscita intensa 

discussão entre os espe-

cialistas, é a mudança de 

estilo de alguns vinhos 

muito tradicionais, entre 

os quais os produzidos na 

região de rioja, na espanha, 

são o exemplo mais contunden-

te. Não poderia haver fórum mais 

adequado para esta discussão do que o 

Madrid Fusión, evento realizado em janeiro deste 

ano, onde um painel com alguns dos mais impor-

tantes críticos de vinho se reuniram para um aca-

lorado debate sobre a questão.

 Com a presença de autoridades como John rad-

ford, jornalista inglês considerado grande autori-

dade em vinhos espanhóis; Andrés Proensa, autor 

de importante guia de vinhos da espanha; gerry 

dawes, jornalista americano, 

entre outros, o passado, pre-

sente e futuro dos vinhos de 

rioja foram intensamente 

debatidos, com exemplos 

marcantes de vinhos clás-

sicos e modernos degusta-

dos e dissecados, diante de 

uma platéia interessadíssima 

nos rumos futuros dos vinhos 

da tradicional região espanhola.

 o nó da questão seria a mudan-

ça de est i lo dos vinhos, que, segundo alguns, 

no passado esbanjavam elegância e sof ist icação, 

além de ref let ir perfeitamente o terroir e a ma-

neira de pensar dos enólogos da região, com a 

predominância do carvalho sobre as caracterís-

t icas varietais das uvas uti l izadas em sua produ-

ção, nomeadamente a Tempranillo, a Garnacha, a 

Mazuelo e a Graciano, no caso dos vinhos t intos. 

 Mas não é nas uvas que a mudança está sendo 

sentida e sim no estilo dos vinhos, que passaram a ser 

muito mais musculosos e potentes, com o objetivo de 

conseguir notas altas de críticos como robert Parker 

e, com isso, conquistar de modo mais fácil o mercado 

internacional. Parece plausível, não?

 Mas será que esta seria realmente a verdade? Será 

que alguns vinhos leves e sem concentração, produto 

de longos períodos em madeira, é a verdadeira face 

da rioja? há controvérsias. Produtores muito im-

portantes, como Benjamin romeo, do badaladíssimo 

Contador, têm outra versão. Segundo ele – e adianto 

que com boa dose de razão –, este estilo “mais anti-

go” se refere às décadas de 70 a 80 e, convenhamos, 

a Rioja produz vinho há bem mais tempo. Desafia-

dor, romeo diz ter provado vinhos produzidos nos 

anos 50 e 60, guardados em condições ideais, que 

estão perfeitos, incrivelmente elegantes e sofisticados 

nos dias de hoje. romeo pondera que vinhos frágeis 

como os produzidos em 70 e 80 não seriam capazes 

de tal proeza. Para durar tantos anos, quando jovens, 

estes vinhos teriam de ser muito mais estruturados 

e encorpados, como os que estão sendo produzidos 

atualmente pelos criticados “produtores modernos”.

 À primeira vista, os novos vinhos, potentes e ex-

traídos, talvez não tenham hoje elegância e complexi-

dade. Mas será que o envelhecimento na garrafa não 

desenvolverá estas características? Será que daqui a 

alguns anos, não surgirão nestes vinhos os aromas 

delicados de frutas perfeitamente maduras, as notas 

de cevada e o carvalho perfeitamente integrados? É 

perfeitamente possível. Claro que isso só irá acontecer 

nos vinhos que tiverem os quatro requisitos básicos 

para envelhecer bem, a saber: acidez, álcool, fruta 

e taninos. e como pode ser facilmente comprovado, 

muitos dos novos vinhos têm os quatro, e de sobra.

 A conclusão da mesa-redonda, apoiada em vinhos 

clássicos como Viña Tondonia Blanco 1999, Cas-

tillo Igay Gran Reserva 1998 e o ícone La Rioja 

Alta Gran Reserva 904 1995, em confronto com 

os modernos Roda I, Ysios Reserva Limitada 

2004 e Lan Edicion Limitada 2004, foi de que 

muito cuidado deve ser tomado para que os clássicos 

vinhos da rioja nunca desapareçam, pois esbanjam 

charme, elegância, sutileza e sofisticação. No entan-

to, fica o alerta dos modernistas quanto à juventude 

de seus vinhos, que estariam sendo prematuramente 

julgados. Quem tem razão? Só o tempo dirá...

 

 A combinação de vinhos e comida sempre foi uma 

das grandes diversões daqueles que apreciam as sutis 

harmonizações de aromas, texturas e sabores. Apren-

der as diferentes técnicas para se obter as melhores 

harmonizações possíveis sempre foi uma das priori-

dades de qualquer curso de sommelier que se preze. 

 A teoria da harmonização é vasta e muito bem 

estudada, existindo dezenas de livros que tratam do 
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assunto em todo o mundo. Alguns menos informados 

insistem em dizer que isso não passa de “frescura”, 

pois cada um bebe o vinho que achar melhor com 

a comida. lembro que a liberdade de escolher o vi-

nho para a refeição é direito inalienável de cada um, 

mas que isso não é harmonizar vinho e comida, não 

é mesmo. o máximo que se consegue é comer um 

determinado prato e beber um determinado vinho. 

harmonizar, nunca!!! 

 A harmonização perfeita é aquela que valori-

za tanto o alimento quanto o vinho, ressaltando as 

melhores qualidades de ambos e criando o chamado 

“terceiro sabor”, que não existia anteriormente. tais 

divagações nos vieram à mente em momentos delicio-

sos (literalmente) que passamos no Madrid Fusión, o 

mais importante evento de gastronomia da espanha 

(talvez do mundo), pois a espanha ocupa hoje lugar 

de destaque na gastronomia mundial e seus princi-

pais chefs, como Ferran Adriá e Juan Mari Arzak, só 

para citar dois ícones, são referência obrigatória em 

qualquer conversa sobre o assunto. 

 As propostas gastronômicas que presenciamos fo-

ram de tirar o fôlego e nem os mais ousados chefs 

poderiam imaginar o que está se fazendo hoje em 

termos de gastronomia. transformações incríveis 

(ostras líquidas, azeite em pó, pedras de chocolate, 

caipirinha sólida e por aí vai...) produzem sabores e 

texturas delicadíssimos e inusitados, criando sensa-

ções nunca antes experimentadas e que levam multi-

dões de privilegiados a aguardar até dois anos para 

conseguir uma reserva no restaurante el Bulli, o cen-

tro das alquimias de Adriá. 

 de outro lado, como visto anteriormente, pu-

demos degustar alguns dos mais prestigiados vi-

nhos da espanha, que também têm experimenta-

do radicais mudanças de rumo, teoricamente para 

se adaptar ao gosto do novo consumidor. degus-

tados hoje, realmente mostram-se inadequados 

para a combinação com comida.

 Comida de um lado, vinho do outro. Casamento 

frustado, com certeza. Como harmonizar os novos 

vinhos, com pratos cada vez mais delicados e sutis? 

Será possível? Pouco provável. Ferran Adriá dá a pis-

ta para a solução do problema. em entrevista, diz que 

seu restaurante tem uma adega com mais de 1.700 

rótulos, o que em tese permitiria uma ampla gama 

de escolha. No entanto, ao ser perguntado se os vi-

nhos são adequados para sua refinada gastronomia é 

extremamente sincero ao admitir que a imensa maio-

ria nem passa perto disso. talvez um espumante, diz 

Adriá, seja a melhor escolha para harmonizar com 

os mais de 40 pratos que desfilam no menu degusta-

ção. Pensando bem, talvez seja realmente o momento 

de se resgatar os ótimos vinhos brancos da espanha 

(para ficar na harmonização étnica), especialmente 

os baseados nas uvas Albariño e Verdejo, frescos, aro-

máticos e transbordantes de acidez, de corpo leve e 

muito elegantes, e as delicadas cavas, os espumantes 

espanhóis, que estão cada dia melhor. 

 e os potentes tintos, modernos e exuberantes? 

Bem, estes serão hoje barrados à mesa, mas certa-

mente terão vez quando estivermos dispostos a de-

gustá-los por si só, situação em que poderão brilhar, 

sem atrapalhar a melhor expressão da moderna gas-

tronomia da espanha. 

Jantar no Cassino de Madrid; azeite de oliva em forma de pó branco; pedras de chocolate e caviar de melão
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