
 

	 No	ano	em	que	comemora	seu	bi-centenário,	o	cham-

panhe	 Henriot	 acaba	 de	 chegar	 ao	 Brasil,	 trazido	 pela	

importadora	Vinci.	Com	o	Brasil,	a	Henriot	já	está	pre-

sente	em	60	países,	para	os	quais	exporta	50%	de	sua	pro-

dução	anual,	que	gira	em	torno	de	1,5	milhão	de	garrafas.	

A	Henriot	é	uma	das	casas	de	champanhe	mais	antigas	

ainda	em	mãos	da	mesma	família.	Fundada	em	1808	por	

Appoline	Henriot,	ela	é	dirigida	por	Stanislas	Henriot,	da	

sétima geração, filho do empresário Joseph Henriot, que 

também	controla	a	Bouchard	Pére	et	Fils,	nome	tradicio-

nal	da	Borgonha,	e	a	William	Fèvre,	produtor	de	Chablis.	

Antes	de	assumir	a	empresa	da	família,	após	a	morte	do	

pai, Joseph trabalhou na Charles Heidsieck e na Veuve 

Clicquot,	da	qual	foi	presidente	de	1985	a	1994.

	 A	Maison	Henriot	trabalha	primariamente	com	vi-

nhedos	(só	25%	são	próprios)	da	categoria	Grand	Cru	

e	 tem	 na	 Chardonnay	 a	 “alma”	 de	 seu	 estilo.	 Por	 essa	

razão,	 começa	a	 trabalhar	o	Vin	de	Cuvée	 sempre	a	

partir	da	Chardonnay,	de	dois	em	dois	vinhos-base,	so-

mente	de	vinhedos	Grand	Crus.	Só	depois	é	adiciona-

da	a	Chardonnay	proveniente	de	vinhedos	Premier	Crus	

e, finalmente, a Pinot Noir.	 A	 Henriot	 tem	 particular	

apreço	pelos	champanhes	não-safrados,	que	considera	

os mais representativos do estilo da casa. Já os Henriot 

Vintage	são	um	compromisso	entre	o	caráter	da	safra	

e	o	estilo	da	Maison.	Seriam	a	interpretação	de	uma	

safra específica pela ótica da Henriot. Outros trunfos 

da	casa	são	o	uso	de	generosas	quantidades	de	vinhos	

de	 reserva	 e	 um	 período	 de	 contato	 com	 as	 levedu-

ras muito mais longo que a média de Champagne. O 

resultado	é	uma	linha	de	altíssima	qualidade	–	como	

Arthur Azevedo, Guilherme Velloso e Mario Telles Jr., 

da	Wine	Style,	puderam	comprovar	numa	degustação	

exclusiva	 –,	 em	 que	 os	 Henriot	 mostraram	 também	

que	são	ótimos	vinhos	para	acompanhar	comida	 (no	

caso, um excepcional menu concebido pelo chef  José 

Barattino,	 do	 restaurante	 Emiliano,	 em	 São	 Paulo,	

especialmente	para	realçar	as	características	de	cada	

um	 dos	 rótulos	 à	 venda	 no	 Brasil).	 Veja,	 ao	 lado,	 os	

comentários	sobre	os	vinhos	degustados.

lançamento II

Predominância da Chardonnay, uso generoso de vinhos de reserva

e longa Permanência em contato com as leveduras são as marcas registradas

da  henriot, que chega ao Brasil no ano de seu Bi-centenário

Henriot Brut Souverain – É o champanhe 
de entrada, produzido a partir de Chardonnay 
(60%) e Pinot noir (40%). Passa no mínimo 
três anos em contato com as leveduras e tem 
entre 8 e 9 gramas de açúcar residual, o que 
lhe confere frescor e maciez. exibe perlage 
de ótima qualidade e os clássicos aromas de 
frutas secas e brioches. apresenta bom cor-
po, espuma consistente, boa concentração e 
muito boa persistência, com retroolfato foca-
do e intenso, em que predominam os toques 
minerais. Ótimo como aperitivo, também pode 
acompanhar pratos mais leves (us$ 121.50).

Henriot Souverain Pur CHardonnay 
– a pureza da vibrante Chardonnay, potenciali-
zada por quatro longos anos de contato com as 
leveduras, se expressa claramente neste ótimo 
champanhe que apresenta aromas, de frutas 
cítricas caramelizadas, mesclados a frutas se-
cas e complementados por notas de panifica-
ção, manteiga tostada, mel e toques minerais. 
a intensa acidez transmite grande frescor de 
boca, com espuma consistente, bom corpo, sa-
bores intensos, longa persistência e retroolfato 
delicado. um belo “Blanc de Blancs”, muito re-
presentativo do estilo henriot (us$ 139.50).

Henriot MilléSiMé 1998 – aqui a fórmula 
é pouco usual para a henriot: Chardonnay 
(49%) e Pinot noir (51%). os dez anos de gar-
rafa fizeram muito bem a esse “millésimé”, 
cuja complexidade aromática impressiona e 
encanta. aromas de frutas secas, manteiga 
tostada, especiarias e leveduras dominam o 
perfil aromático e se expandem na boca, num 
champanhe de ótimo corpo, perfeito equilí-
brio, longa persistência e retroolfato de mui-
to caráter, que remete a brioches saídos do 
forno (us$ 189.90).

Henriot roSé 2002 – a adição de 10% de vi-
nho tranqüilo de Pinot noir ao vinho de cuvée 
dá a este champanhe um inequívoco e sutil 
aroma de frutas vermelhas, com notas muito 
interessantes de anis e de tostado. equili-
brado e com delicioso sabor, tem muito boa 
persistência, bom corpo e longo final (us$ 
199.50). nota: o 2002 será o último rosé vinta-
ge feito pela henriot. a partir desta safra, só 
serão produzidos rosés nv.

Henriot Cuvée deS enCHanteleurS 1995 
– de cor mais dourada, o topo de gama, 
produzido apenas em anos considerados 

excepcionais, tem Chardonnay (65%) e Pinot 
noir (35%), provenientes dos melhores vinhe-
dos da côte des Blancs e da montagne de 
reims, respectivamente. somente vinhos de 
vinhedos “grand cru” entram em sua com-
posição. o 1995 permaneceu nove anos nas 
caves da empresa, antes de ser liberado. 
Já com bom tempo de garrafa, mostra cor 
amarelo-ouro intensa, bolhinhas minúscu-
las, numerosas e persistentes, como seria 
de se esperar, e espuma muito branca. 
Brilha nos aromas, que remetem a frutas 
secas, mel, caramelo, tostado e brioches 
frescos. na boca é expansivo, equilibrado, 
com acidez refrescante que sustenta os 
concentrados sabores até o longo e de-
licado final. deixa saudade na boca, pelo 
retroolfato sutil e elegante. extraordinário! 
(us$ 379.50). nota: “enchanteleurs” era o 
nome dado, antigamente, aos responsáveis 
pelo blend. em reconhecimento a esse cru-
cial papel na elaboração do champanhe, 
tinham o direito de produzir um blend com 
seu próprio nome. 
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