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Em 2005, Ernst LoosEn foi apontado como 

“Homem do Ano” pela respeitada revista inglesa De-

canter. Em parte, o reconhecimento se deve a seu em-

penho em divulgar, nos quatro cantos do mundo, as 

qualidades dos vinhos (não apenas os seus, diga-se de 

passagem) produzidos com essa varietal tipicamen-

te alemã. Loosen, que esteve recentemente no Bra-

sil, tornou-se responsável pela vinícola da família, a 

Weingut Dr. Loosen, em 1987, com a doença do pai. 

A propriedade é vizinha ao vilarejo de Bernkastel, às 

margens do Mosel, a pouco mais de 100 quilômetros 

de Frankfurt. A região é considerada um dos melho-

res terroirs da Alemanha (consequentemente do mun-

do) para o cultivo da Riesling, que ali produz vinhos de 

excepcional qualidade seja pelos aromas tipicamente 

minerais, frutados e florais seja pelo perfeito equilíbrio 

entre acidez e açúcar – os melhores, em geral, não são 

totalmente secos. São vinhos frescos e elegantes, com 

baixo teor alcoólico, e que combinam maravilhosa-

mente, por exemplo, com muitos pratos da culinária 

moderna, a exemplo dos sashimis e sushis.

Embora a Weingut pertença à sua família há mais 

de 200 anos, Ernst conta que só foi estudar Enolo-

gia em Geisenheim para não contrariar o pai, um 

homem de personalidade forte. “Foi simplesmente a 

única maneira de sair de casa”, recorda. Assim que 

se formou, mudou para Arqueologia, como queria, 

obviamente contra a vontade do pai. Com a doença e 

posterior falecimento do pai, a mãe chamou os filhos 

(quatro homens, incluindo Ernst, e duas mulheres) e 

comunicou a decisão de vender a vinícola, até então 

quase um hobby (caro) familiar, já que nenhum de-

les demonstrava interesse pelo negócio. Em parte por 

insistência dos irmãos (“eles ponderaram que, como 

arqueólogo eu não ia mesmo ganhar dinheiro”, diz 

ele), acabou assumindo a liderança.

Desde o início, ele sabia que os vinhedos, herda-

dos tanto pelo pai como pela mãe nas melhores partes 

do Mosel, eram excepcionais, mas que não estavam 

bem cuidados. Assim, sua primeira decisão foi inves-

tir na melhoria da qualidade e passar a engarrafar 

seus “grand crus” (na terminologia francesa), com o 

nome no rótulo. As uvas provenientes dos vinhedos 

classificados como “premier crus” e “villages” foram 

destinadas a seu vinho de entrada, o Dr. L Riesling, 

para o qual também compra uvas de terceiros. O Dr 

L é um dos Riesling alemães de melhor relação preço/

qualidade à venda no Brasil (R$ 55).  

Com o tempo, seus Riesling de vinhedos únicos 

(Erdener Prälat, Erdener Treppchen, Urziger Würz-

garten e Wehlener Sonneuhr, entre outros) passaram 

a receber notas altíssimas da imprensa especializada 

e a encantar consumidores em todo o mundo (hoje, 

são vendidos em aproximadamente 50 países). Em 
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1996, surgiu a 

oportunidade de 

assumir o contro-

le de uma tradi-

cional vinícola da 

região de Pfalz, a 

J.l. Wolf. O gran-

de atrativo, segundo ele, é que os Riesling de Pfalz 

são, em geral, mais secos e encorpados que os do 

Mosel. Além disso, no Pfalz ele produz vinhos de ou-

tras uvas, como Pinot Gris, Pinot Blanc, Sylvaner e Pinot 

Noir, inclusive um Rosé.

Em 1999, com o prestígio já consolidado, surgiu 

nova oportunidade, desta vez nos Estados Unidos. 

loosen foi convidado pelo Château ste. michelle, 

uma grande vinícola do estado de Washington, para 

criar um Riesling norte-americano à altura de seus pa-

res alemães. O resultado foi o Eroica (o nome home-

nageia a terceira sinfonia de Beethoven), lançado em 

1999 e que se tornou o melhor (e mais caro) Riesling 

norte-americano. Além do Eroica, Loosen convenceu 

os donos do Château st. michelle a produzir também 

um vinho Trockenbeerenauslese, nos moldes dos 

alemães. O da safra 2000 recebeu nada menos do que 

98 pontos na revista Wine Spectator!

Em sua vinda ao Brasil, Loosen fez questão de 

trazer na bagagem algumas garrafas de um de seus 

Riesling da safra de 1978 (o Ürziger Würzgarten 

Kabinett), para homenagear a Expand, importado-

ra de seus vinhos, que este ano completa 30 anos. 

Assim, foi possível comparar o mesmo vinho da sa-

fra de 2006 disponível no mercado (R$ 110), com 

o 1978, e comprovar a proverbial longevidade dos 

Riesling. O 1978, que ele recomenda decantar pelo 

menos 40 minutos antes de servi-lo, é apenas um 

pouco mais escuro que o 2006. No nariz, aparece 

maior diferença: enquanto o 2006 ainda é intensa-

mente mineral, o 1978 exibe aromas de cogumelos 

que, segundo Ernst, são típicos dos Rieslings envelhe-

cidos, além de um toque de mel no final. Na boca, o 

78 perdeu um pouco de acidez, mas mantém incrível 

frescor. Como curiosidade, o teor alcoólico é prati-

camente igual: 8%, no 2006, contra 7,5% no 1978.

A Riesling pode ser a maior, mas não é a única 

paixão de Ernst. A adega de quase 5.000 garra-

fas que mantém em casa reserva bom espaço para 

os Pinot Noirs da Borgonha, em especial, como ele 

mesmo informa, para os que levam a assinatura do 

Domaine leroy.

Os vinhos da vinícola Weingut Dr. Loosen são importados pela 
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