
Pouca gente sabe que um dos PrinciPais leilões de vinhos 
do mundo é realizado anualmente na África do sul.

mas existem muitas outras razões Para visitar o País que 
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 No imaginário popular, a África do 

Sul é um país intrigante, envolto em 

mistérios e marcado por questões ra-

ciais dramáticas. É o país de grandes 

savanas e de animais selvagens como 

leões, girafas, elefantes e rinocerontes. 

Mas, infelizmente, ainda é lembra-

do pela antiga (e cruel) política do 

Apartheid, embora, mais re-

centemente, em função da 

copa do Mundo de 2010, 

sua imagem esteja asso-

ciada também ao futebol. 

Mas, quem pesquisar um 

pouco mais profundamen-

te a história e cultura desse 

povo, perceberá que a África 

do Sul é muito mais que isso. De 

todos os substantivos já empregados 

para descrevê-la, talvez o mais preciso 

seja diversidade. Não é por acaso que 

os nativos a consideram “um mundo 

em um país” e que seu lema oficial 

seja “a unidade vem da diversidade”. 

 O que mais dizer de um país que 

possui três capitais, onze línguas ofi-

ciais (e mais oito não-oficiais), relevo 

e vegetação que lembram o norte da 

Europa e um clima semelhante ao do 

Mediterrâneo? É, sem dúvida alguma, 

uma nação marcada por contrastes, 

onde 15% da popu-

lação concentram 80% 

das riquezas nacionais.

 curiosamente, excetu-

ando-se os enófilos mais 

aplicados, são poucas as 

pessoas que associam a África do Sul 

à elaboração de grandes vinhos. 

Muito menos que lá se rea-

liza, anualmente, um dos 

mais interessantes leilões 

de vinhos do mundo. 

Wine Style teve oportuni-

dade de participar do lei-

lão de 2008, e aproveitou 

para provar alguns dos no-

vos tintos e brancos produzi-

dos atualmente nesse fascinante 

país, inclusive em termos vinícolas.

Um leilão sUi generis
 Sempre que se pensa em leilão de 

vinhos, imagina-se, imediatamen-

te, o leilão dos Hospices de beaune, 

na borgonha (França) ou o leilão 

do Kloster Eberbach, no Rheingau 

(Alemanha). Dificilmente alguém 

incluiria na lista o leilão de Neder-

burg (pronuncia-se Niderburg), prin-

cipal evento do calendário vinícola 

Nesta página, safári no Capama Lodge, 
leilão de Nederburg. Na página ao lado, 

Cabo da Boa Esperanca, vinhos de 
sobremesa e Cidade do Cabo 

enoturismo



sul-africano. Provavelmente por desconhe-

cimento. Preparada nos mínimos detalhes, 

a “festa” parece saída de um conto de fa-

das, onde tudo é perfeito. A primeira edição 

ocorreu em 1975 e contou com a participa-

ção de cinco vinícolas, que ofereceram quin-

ze vinhos diferentes. com o passar dos anos, 

tornou-se um acontecimento internacional, 

atraindo compradores dos quatro cantos do 

mundo, interessados nos melhores néctares 

produzidos nas mais renomadas vinícolas do 

país. Os principais objetivos do leilão são: (1) 

a valorização dos vinhos nacionais, permitin-

do o reconhecimento do trabalho do vinha-

teiro; (2) divulgação internacional dos vinhos 

sul-africanos, aumentando o interesse dos 

consumidores de outros países; (3) garantir 

uma distribuição justa de vinhos raros; (4) 

apresentar as safras mais recentes.  

 Em 2008, 172 vinhos diferentes, produ-

zidos em 86 vinícolas, foram comercializa-

dos (5.088 caixas). O valor total das vendas 

superou um milhão de reais. A casa Flora, 

única importadora brasileira presente, foi a 

terceira maior compradora (excetuando-se 

as vendas para o mercado local), tendo ad-

quirido 143 caixas. Dentro de pouco tempo, 

esses vinhos já estarão à disposição dos enó-

filos brasileiros.

 Além de permitir a comercialização de 

parte da produção dos vinhateiros locais, 

o leilão de Nederburg serve, também, para 

arrecadar fundos para obras de caridade 

por meio da venda de garrafas (ou barricas) 

oferecidas por produtores, enólogos ou co-

merciantes. Alguns dos destaques desse ano 

foram: um vinho Madeira Malvasia da 

safra de 1834; um Riesling alemão de 1958 

(com certificado de garantia da troca da 

rolha); e uma garrafa magnun do Château 

Lafite Rothschild 1980. Outra curiosidade 

leiloada foi uma barrica de um vinho tinto 

elaborado por 10 jornalistas especializados, 

convidados pela Nederburg.

enotUrismo e mUito mais
 Visitar a África do Sul apenas para degus-

tar seus vinhos já valeria a pena. Entretanto, 

não desfrutar de todas as outras atrações que 

o país oferece seria como ir a Paris e não ad-

mirar a vista do alto da 

Torre Eiffel.

 como, para a maio-

ria das pessoas, África 

do Sul é sinônimo de 

safári, passar alguns 

dias na região do Kru-

ger National Park é 

essencial para se sen-

tir em um verdadeiro 

filme. Situado no nor-

deste do país, junto às fronteiras com Mo-

çambique e zimbábue, o parque ocupa área de 

19.485 km2, sendo um dos 10 maiores parques 

Vinhedos e sede 
da Nederburg



florestais do mundo. Abriga 140 espécies de 

mamíferos, 450 de pássaros, 114 de répteis, 

40 de peixes e 33 de anfíbios. Entre os maio-

res mamíferos estão os “big 5”: leão, elefan-

te, rinoceronte, búfalo e leopardo. Visitar o 

parque e conseguir avistar todos é um dos 

maiores desafios dos turistas.

 Mais de 600.000 pessoas visitam o Kru-

ger anualmente. Aberto o ano todo, o par-

que oferece 2.281 km de estradas e trilhas 

para serem exploradas. Existem 24 acam-

pamentos que podem acomodar até 6.000 

hóspedes por noite. Para quem quer um 

pouco mais de conforto, mas não abre mão 

da sensação de estar em um ambiente selva-

gem, ao redor do parque foram instaladas 

diversas reservas privadas. cada uma delas 

possui um hotel (dos mais variados estilos 

e níveis) e mais alguns milhares de quilô-

metros de reserva. Os animais ficam soltos 

e não são alimentados pelos funcionários, 

preservando todo o clima selvagem. Uma 

boa sugestão é o Kapama Lodge (www.ka-

pama.co.za), situado próximo à cidade de 

Hoedspruit. Distante cerca de 450 km de Jo-

hannesburg, a viagem pode ser feita de avião. 

Do aeroporto até a sede principal do hotel são 

mais 40 minutos, com direito a visão de girafas, 

elefantes, zebras e impalas pelo caminho. O 

hotel, como todos os demais instalados nas 

reservas em torno do Kruger, oferece safáris 

de carro diurnos e noturnos. 

 Estando na região, um passeio que não 

pode faltar é o safári de balão. Passar por 

cima das savanas a bordo de um balão de 

ar quente, sob o comando do vento, é uma 

experiência excitante (mais informações, 

consultar: www.ottersden.co.za). Outra boa 

dica, essa bem mais tranqüila, é o safári so-

bre elefantes (www.campja-

bulani.com). 

 Além de ser a “capital” 

do vinho sul-africano, a cidade do cabo 

oferece oportunidades de turismo que en-

cantam até mesmo os mais exigentes. Subir 

a Table Mountain (1.085 metros acima do 

nível do mar) e ver toda a cidade, incluindo 

a baía, lembra a sensação de subir o Pão de 

Açúcar no Rio de Janeiro. A escalada pode 

ser feita a pé. Para os 

mais preguiçosos, um 

moderno bondinho 

rotatório faz o trajeto 

em poucos minutos. 

Nederburg emiNeNce 2001 – vinho de so-
bremesa elaborado com a Muscat de Fron-
tignan. Apresenta aromas de anis e toques 
florais muito interessantes. Acidez excep-
cional, conferindo frescor e maciez ao vinho. 
Destaque também para o eminence 1988, com 
aroma de pimenta, anis e verniz (botritizado). 
(Degustado durante o leilão)

Nederburg edelkeur – A linha Edelkeur é 
a melhor e mais expressiva de toda a família 
de vinho doces da Nederburg com presen-
ça marcante da Botrytis cinerea. A safra de 
2002 exibe aromas de frutas cítricas, laranja 
confit, verniz e caramelo. Equilíbrio muito bom 
entre acidez, álcool e açúcar. A safra de 1996 
apresenta aromas de bala de leite, mel, floral, 
frutas passadas, verniz e especiarias, também 
com excelente equilíbrio na boca. Mas, sem 
dúvida alguma, o grande destaque está na 
safra de 1977, de cor âmbar, com aromas de 
frutas passas, floral, caramelo, tostado, verniz 
e especiarias. Acidez excepcional, conferindo 
grande frescor e vivacidade ao vinho. Apesar 
de seus mais de 30 anos, ainda mostra muita 
força e potencial de guarda. Um ícone absolu-
to. (Degustado durante o leilão)

Nederburg maNor House sauvigNoN 
blaNc 2008 – apresenta aromas de frutas bran-
cas, frutas tropicais (maracujá), toques minerais, de 
suor e arruda. Na boca, encanta pelo frescor, com 
ótima acidez e teor alcoólico bem equilibrados.

Plaisir de merle sauvigNoN blaNc 2008 
– um vinho fresco e aromático que evoca frutas 
brancas e ervas finas. Tem muito boa persistên-
cia e agradável retroolfato.

Plaisir de merle caberNet sauvigNoN 
2005 – Um vinho de muita personalidade, exi-
be aromas de frutas negras, especiarias, com 
toques animais e tostados. Na boca, mostra 
potência e bom equilíbrio entre acidez e álcool, 
com taninos de boa qualidade.

Plaisir de merle graNd Plaisir 2005 – vinho 
ícone da casa, feito com Cabernet Sauvignon 
(40%), Petit Verdot (18%), Cabernet Franc (15%), 
Shiraz (15%), Merlot (6%) e Malbec (6%). Exibe 
boa concentração de frutas vermelhas madu-
ras, frutas negras, cedro, especiarias, com to-
ques balsâmicos e florais. Tem bom corpo, bom 
equilíbrio entre acidez e álcool e taninos finos. 
Ainda jovem, tem bom potencial de guarda.

Fleur du caP uNFiltered sauvigNoN blaNc 
2008 – mais um belo Sauvignon Blanc, com aromas 
de frutas tropicais, floral, suor e herbáceo agradá-
vel. Grande elegância e frescor na boca.

Fleur du caP sHiraz 2007 – mostra aromas de 
frutas negras e especiarias, com toques animais 
e de café torrado. Na boca, tem boa estrutura, 
ótima acidez e taninos muito finos. Na opinião 
de Linley Schultz, enólogo chefe de todo o Grupo 
Distell, a Shiraz é a grande promessa da África 
do Sul para os próximos anos.
 

Fleur du caP merlot 2007 – exibe aromas de 
frutas negras, notas florais e especiarias. Na boca, 
mostra-se macio, com bom corpo e equilíbrio.

Fleur du caP laszlo 2004 – vinho ícone da 
casa, leva o nome de um dos maiores enólogos da 
África do Sul, que trabalhou durante muitos anos 
lá. Feito com Merlot (40%), Cabernet Sauvignon 
(26%), Malbec, Cabernet Franc e Petit Verdot. Ao 
exame olfativo, notam-se aromas de frutas negras, 
especiarias, violeta, com toques animais, de men-
tol e tostado. Na boca, é macio, elegante, com bom 
corpo, ótima acidez e taninos finos. Infelizmente, 
são elaboradas apenas 500 caixas por ano. 

Sala de barricas da 
Nederburg. Abaixo, 

Stellenbosch e festa do 
leilão de Nederburg 



Lá de cima, podemos ver, ainda, a ilha de 

Robben, onde Nelson Mandela ficou preso 

por 18 anos, hoje transformada em museu.

 Outro programa imperdível da cidade 

do cabo é o Victoria & Albert Waterfront, 

um misto de shopping center e marina, que 

comporta, também, um fantástico complexo 

de bares e restaurantes. Vale a pena conferir 

a diversidade e a qualidade dos peixes e fru-

tos do mar preparados no Restaurante baia. 

Outra ótima dica é o Restaurante balducci, 

com excelentes carnes, algumas bastante exó-

ticas e uma ampla carta de vinhos (somente 

nacionais!). Para quem quer diversidade de 

vinhos, o endereço é o belthazar. A carta 

é composta por mais de 600 rótulos, sendo 

que 196 são vendidos em taça. Segundo os 

proprietários, é a maior oferta de vinhos em 

taça do mundo.

 Para quem estiver em Stellenbosch, o co-

ração da vitivinicultura sul-africana, uma 

boa dica de restaurante é o Umami, com 

cozinha moderna, descontraída, mas de ex-

celente qualidade.
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Cabo da Boa Esperança e, 
abaixo, passeio de balão 
perto do Kruger Park e 
bondinho da Table Mountain 
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