
 

	 Poucas	 atividades	 no	 mundo	 do	 vinho	 são	 tão	

importantes	 e	 delicadas	 como	 a	 definição	 do	 “as-

semblage”	 final	 dos	 champanhes	 não	 safrados	 das	

grandes	 marcas,	 pois	 são	 eles	 que	 definem,	 ano	

após	 ano,	 o	 estilo	 de	 cada	 maison.	 É	

um	misto	de	técnica	e	arte:	combinar	

grande	 número	 de	 lotes	 de	 vinhos-

base,	 feitos	 a	 partir	 das	 três	 uvas	 au-

torizadas	em	Champagne	(Chardonnay,	

Pinot Noir e	Pinot Meunier),	provenientes	

de	diferentes	safras,	vinhedos	e	comu-

nas,	 guardados	 a	 sete	 chaves	 nas	 ca-

ves	 dos	 produtores.	 O	 conhecimento	

e	experiência	exigidos	do	 responsável	

por	 essa	 função	 nas	 grandes	 casas	 de	

Champagne	só	se	adquirem	com	anos	

de	 dedicação	 integral,	 não	 raro	 uma	 vida	 inteira.	

Por	isso,	a	aposentadoria	de	um	desses	profissionais	

está	longe	de	ser	um	acontecimento	banal,	como	de-

monstrou	 a	 recente	 visita	 ao	 Brasil	 de	 Jacques	 Pé-

ters	 e	 Dominique	 Demarville,	 da	 Veuve	 Clicquot,	

uma	 das	 casas	 mais	 tradicionais	 e	 respeitadas	 de	

Champagne	 (foi	 fundada	 no	 início	 do	 século	 19).

	 Péters	 foi,	 ao	 longo	dos	últimos	30	anos,	Direc-

teur Vignes et Vins,	 ou	 simplesmente	 chef  de cave,	 ou	

seja,	 o	 responsável	 por	 todas	 as	 eta-

pas	da	produção	deste	que	é	um	dos	

mais	 famosos	 vinhos	 dessa	 apelação	

mágica.	 Demarville,	 seu	 assistente	

há	 quatro	 anos,	 irá	 sucedê-lo	 a	 par-

tir	 de	 2009.	 A	 viagem	 ao	 Brasil	 faz	

parte	do	chamado	Héritage Tour,	pro-

movido	 pela	 empresa	 com	 o	 objeti-

vo	 de	 celebrar	 a	 troca	 de	 comando,	

e	 também	 de	 apresentar	 o	 novo	 chef  

de cave	 aos	 principais	 mercados	 in-

ternacionais	 em	 que	 atua.	 A	 impor-

tância	 da	 mudança	 pode	 ser	 medida	 pelo	 fato	 de	

que	 Péters,	 filho	 e	 neto	 de	 agricultores	 de	 Cham-

pagne	 (2008	 foi	 sua	 42ª	 safra	 na	 região),	 foi	 ape-

nas	o	quarto	chef  de cave	da	Clicquot	no	século	20.

	 Em	 sua	 passagem	 pelo	 Brasil,	 Péters	 ressaltou	 a		

gente do vinho
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importância	 do	 Carte Jaune,	 o	 champanhe	 não	 safrado	 da	

Veuve Clicquot, que classificou como o “porta-bandeira” da 

maison.	Para	que	ele	seja	sempre	a	imagem	do	estilo	da	casa,	é	

preciso	usar	com	maestria	os	chamados	“vinhos	de	reserva”.	Na	

Clicquot,	por	exemplo,	são	guardados	para	uso	futuro	cerca	de	

350	a	400	vinhos	de	reserva	a	cada	ano.	Como	cada	safra	gera	

cerca	de	600	vinhos	novos,	é	fácil	entender	o	quão	delicado	é	o	

trabalho	de	produzir	o	vinho	que	 será	 fermentado	na	garrafa	

para	dar	origem	ao	champanhe.	Nada	menos	que	1.000	vinhos	

diferentes	 (600	do	próprio	ano	e	400	da	 reserva	da	 empresa),	

em	média,	serão	exaustivamente	degustados	ao	longo	de	vários	

meses,	até	que	a	equipe	comandada	pelo	chef  de cave	considere	

o	 resultado	 satisfatório.	 só	 para	 se	 ter	 uma	 idéia,	 o	 vinho	 de	

reserva	mais	antigo	guardado	hoje	nas	caves	da	Veuve	Clicquot	

é de 1988. Isso significa que o “estoque” de vinhos de reserva 

da	empresa	cobre	os	últimos	20	anos.	sem	esse	extraordinário	

acervo,	seria	praticamente	impossível	manter	o	estilo,	indepen-

dentemente	das	condições	de	cada	safra.	O	Carte Jaune	à	ven-

da	atualmente,	por	exemplo,	 tem	como	base	a	 safra	de	2004.	

mas	usou	também	vinhos	de	reserva	de	safras	tão	antigas	como	

1996	e	1998,	além	daqueles	das	safras	imediatamente	anteriores	

(2003	e	2002).	segundo	Péters,	durante	o	período	em	que	 foi	

chef  de cave	 da	 Clicquot,	 o	 ano	 que	 exigiu	 maior	 participação	

de	vinhos	de	 reserva	 foi	1984,	 em	que	quase	a	metade	 (48%)	

do	assemblage	veio	de	vinhos	de	outras	safras.	2003,	o	ano	em	

que	toda	a	Europa	sofreu	com	uma	canícula	sem	precedentes,	

vem	 logo	a	 seguir,	 com	45%.	segundo	os	 registros	da	própria	

Clicquot,	mantidos	desde	1822,	foi	um	dos	anos	mais	quentes	da	

história	da	região,	fazendo	com	que	a	colheita,	que	normalmen-

te	começa	em	meados	de	setembro,	tivesse	início	no	dia	18	de	

agosto.	Obviamente,	não	foi	um	grande	ano.	mesmo	assim,	Pé-

ters	revelou	que	fez	1.500	garrafas	magnum	(1,5	litros)	de	Veuve	

Clicquot	 branco	 e	 1.500	 de	 rosé	 daquele	 ano,	 o	 que	 normal-

mente só ocorre quando a safra é tão boa que justifica a produ-

ção	do	chamado	millésime,	que	usa	exclusivamente	vinhos	do	

próprio	ano.	A	preocupação,	diz	ele,	foi	deixar	uma	informação	

historicamente	importante	para	seus	sucessores.	É	por	esse	tipo	

de	legado	que	Demarville	se	torna	responsável	a	partir	de	agora.	

E	não	deixa	de	ser	curioso	constatar	que	a	medida	de	seu	suces-

so	será	continuar	fazendo	o	mesmo,	e	não	fazer	diferente.	

 em 1810, madame clicquot, uma pioneira em champagne 

e criadora de muitas das inovações da região, decidiu se-

parar uvas de uma mesma safra para produzir um cham-

panhe com data de nascimento, um vinho com a memória 

de um único ano, projetado para ser guardado por mui-

tos anos. nascia ali o conceito do Champagne Vintage. 

com uma trajetória de sucesso ao longo de muitos anos, 

os champanhes safrados sempre foram produzidos pela 

veuve clicquot com as melhores uvas de seus vinhedos 

Grand cru e premier cru, plantados em 515 hectares pró-

prios. sinônimo de luxo e sofisticação, eles refletem não 

só a qualidade excepcional das uvas do ano, como tam-

bém a habilidade e o talento dos enólogos da casa.

 da união da veuve clicquot com a porsche design 

nasceu um dos mais sofisticados objetos de desejo para 

os enófilos: a Vertical Limit by Porsche Design Studio. 

trata-se de um móvel único, projetado para acomodar 

12 safras míticas de veuve clicquot vintage, elaboradas 

por quatro gerações de chefs de cave: roger zéches 

assina as safras 1955, 1959, 1961 e 1962; Jean boureaux 

as de 1969 e 1975; charles delhaye,1979 e 1982; e Ja-

cques péters, que agora se aposenta, 1985, 1988, 1989, 

1990. medindo 2 metros de altura e com 60 cm de largu-

ra, o móvel é um monolito de 

12 gavetas individuais ilumi-

nadas, projetadas para aco-

modar cada uma das garrafas 

magnum de veuve clicquot, 

especialmente escolhidas 

para compor um painel raro 

e exclusivo. A temperatura 

é rigorosamente controlada 

a exatos 12oc, exatamente a 

mesma das caves da veuve 

clicquot em reims. A criação 

futurista é também à prova 

de som e vibração, resultando na mais incrível adega 

jamais sonhada. das quinze peças produzidas, somente 

uma será vendida no brasil. preço? uma verdadeira pe-

chincha, considerando-se a exclusividade dos vinhos e 

o requinte do móvel: r$ 240.000,00. 

VeuVe CLiCquot Vintage 2002 Brut
muito jovem, exibe aromas sutis de frutas 
frescas, com delicados toques de tostado
e brioches; com a evolução no copo, surgiram 
notas amanteigadas. muito intenso na boca,
é equilibrado, saboroso e muito longo.
tem intenso frescor final e retroolfato incisivo. 
sinaliza longa vida pela frente, quando deve 
melhorar ainda mais.

VeuVe CLiCquot 1979 MagnuM
um champanhe da alta classe, ainda jovem
na cor amarelo-palha de intensidade média,
mas demonstrando notável paleta de sofisticados 
aromas, que remetem a frutas secas, amanteigado, 
gengibre, brioches e tostado. impecável na boca, 
com espuma consistente, equilíbrio perfeito, 
sabores delicados e muito persistentes,
coroados por retroolfato muito complexo.

VeuVe CLiCquot Vintage 1982 MagnuM
titular da elite dos vinhos da maison clicquot, 
este mítico champanhe integra a coleção 
“vertical limit” (ver quadro). e justifica 
plenamente a fama. tem cor amarelo-palha 
pouco evoluída e aromas complexos e sutis
de frutas secas, brioches, anis e tostado 
finíssimo. macio, equilibrado, elegante
e complexo na boca, tem refrescante acidez, 
ótima concentração de sabores, bom corpo
e persistência muito longa, com
o inequívoco final de boca dos grandes 
champanhes. inesquecível.

VeuVe CLiCquot La granDe DaMe
roSé 1988 MagnuM
é sabido que o primeiro champanhe rosé foi 
um veuve clicquot, em 1775. péters fez também 
história, ao idealizar o primeiro la Grande dame 

rosé, em 1988, que tivemos o privilégio
de degustar em sua companhia. conforme
nos contou, ele não se conformava com o fato
de o champanhe mais nobre da empresa não ter 
sua versão em rosé, principalmente tendo sido 
ela a criadora do primeiro vinho desse estilo.
e a prova de que estava certo não demorou
a aparecer no copo. o Veuve Clicquot rosé 1988 

esbanja classe e elegância, a começar pela 
delicada cor salmão, com perlage impecável.
seguem-se aromas instigantes de frutas
secas, com nuances de frutas vermelhas, 
especiarias (canela), brioches e fino tostado. 
na boca, mostra-se expansivo e macio,
com perfeito equilíbrio e muita concentração
de sabores. elegante, tem retroolfato longo
e sofisticado. excelente.

privilégio para poucos

safras antigas
revelam outra dimensão

Para celebrar a passagem pelo Brasil de Jacques Péters e Dominique Demarville, o principal executivo na América Latina do grupo LVMH, ao qual
a Veuve Clicquot pertence, Davide Marcovich, organizou um almoço preparado pelo renomado chef  Laurent Suadeau, em que cada prato foi harmonizado com 

um exemplar específico de champanhe da marca. Ao final, ficaram duas certezas: primeiro, a de que numa grande Maison de Champagne todos os vinhos têm de estar 
à altura do nome que ostentam no rótulo; segundo, a de que vale a pena esperar alguns anos para tomar um champanhe mais evoluído, mesmo que a tentação de consumi-lo 

ainda jovem seja muito grande. A dimensão que adquirem é difícil de imaginar. A seguir, um breve comentário sobre cada um dos vinhos degustados no almoço.
Como não poderia deixar de ser, eles foram precedidos pelo carro-chefe da empresa, o Carte Jaune, símbolo do estilo Veuve Clicquot.
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a rt h u r @ w i n e st y l e . c o m . b r ,

G u i l h e r m e @ w i n e st y l e . c o m . b r

Maison Veuve Clicquot


