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a natural rivalidade entre “salteños” e “mendocinos” no terreno gastronômico, 

por conta da fama de suas empanadas, estende-se também ao cultivo dos chamados 

“vinhedos de altitude”. É fácil entender por que os primeiros mostram certo desdém em 

relação à primazia nesse terreno que, em geral, se atribui aos segundos. Os vinhedos mais altos de Mendoza, na 

zona fria de Tupungato, mal ultrapassam os 1.400 metros de altitude (ver suplemento sobre essa região, que acom-

panhou a edição anterior de Wine style). Já no vale onde se situa cafayate, principal centro produtor da província de 

salta, cuja altitude média é de 1.700 metros, nas regiões montanhosas, há vinhedos que ultrapassam os 3.000 metros. 

É o caso da Finca Arenal, pertencente à vinícola Colomé, que fica a 3.050 metros. Ali são cultivados os vinhedos con-

siderados os mais altos do mundo (em segundo lugar, acredite-se ou não, viriam os plantados no Nepal!).

Com vinhedos a mais de 1.700 metros
de alt itude, a região de Cafayate, 
província de Salta, principal polo 
produtor de vinhos do norte da 
Argentina, destaca-se pelo cult ivo
da exótica Torrontés  e por ser berço
de algumas das vinícolas mais 
tradicionais do país

O novo e espetacular conjunto da Colomé foi edificado no local onde 
funcionou a mais antiga vinícola registrada na Argentina, construída em 1831. E 

abriga também um requintado e exclusivo hotel com apenas nove suítes

t e x t o  guilherMe vellOsO

fo t o s  guilherMe vellOsO/divulgaçãO
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Em meio aos 
antigos vinhedos, 
a casa de campo 
dos proprietários 
da El Porvenir de 
los Andes é usada 
para recepcionar 
visitantes e abrigar 
atividades sociais

 colomé é parte de um dos empreendimentos 

mais espetaculares do mundo do vinho, que compor-

ta, além da moderna vinícola, a estância de mesmo 

nome, com um exclusivo e extremamente charmoso 

hotel de apenas nove suítes. Obra do empresário e 

colecionador de arte suíço donald hess, que tam-

bém é dono de vinícolas no Napa valley, na África 

do sul e na austrália, colomé é uma espécie de sín-

tese da vitivinicultura nos vales calchaquiés, habita-

dos desde o período pré-incaico. É, ao mesmo tem-

po, uma vinícola muito moderna, com tanques de 

aço inoxidá-

vel e barricas 

de carvalho 

francês, mas 

que se orgu-

lha de ser a 

mais antiga 

da argentina. 

a prova está 

na data inscri-

ta na fachada 

do pequeno prédio de adobe, hoje um museu, que 

abriga a bodega original, fundada pelo último go-

vernador espanhol de salta, em 1831.

 Do ponto de vista da localização geográfica, 

colomé é uma exceção, pois quase todas as viní-

colas tradicionais da província de Salta ficam ao 

redor de cafayate. É o caso da famosa bodega “la 

rosa”, da Michel Torino, rebatizada como “el es-

teco” nos anos 1970, que hoje pertence ao grupo 

argentino Peñaflor. Construída em 1892, em estilo 

colonial espanhol, ela foi, durante muitos anos, um 

dos cartões postais da cidade. parte da construção 

original, que no passado serviu de residência à fa-

mília, foi transformada em hotel de luxo, o patios 

de cafayate. lá também funciona um spa do vi-

nho em que é possível escolher entre banhos de 

Torrontés ou de Cabernet Sauvignon, conforme a prefe-

rência, cosmética ou enológica (ver “enoturismo”, 

mais adiante). Outra que foi construída em estilo 

colonial espanhol é a belíssima finca “El Recreo”, 

da Felix lavaque, que tem vinícolas em salta e em 

Mendoza. Junto com a etchart, hoje no portfólio 

do grupo pernod ricard, Michel Torino e lavaque 

são nomes que figuram entre os mais tradicionais 

da vitivinicultura argentina. 

TannaT é 
relaTivamenTe 
comum na região
 Mas não pense que cafayate é um museu pa-

rado no tempo. lá também estão instaladas novas 

vinícolas, como a domingo hermanos. O nome 

não se deve ao fato de ser dirigida por três irmãos, 

mas ao pai deles, Osvaldo “palo” domingo, que, 

na década de 60, era sócio do irmão em vários ne-

gócios. Quando decidiram seguir caminhos sepa-

rados, “palo”, como todos o conhecem na região, 

ficou com as terras e vinhedos. Até 1978, a Domin-

go hermanos apenas vendia uvas para terceiros. 

com a construção de sua “bodega”, em cafayate, 

começou a produzi-los com marca própria. hoje, 

a empresa tem vinhedos em cinco localidades di-

ferentes, o que permite adequar o cultivo às carac-

terísticas de cada terroir específico. Um exemplo 

é o Tannat 2008, que chegará ao mercado no 

próximo ano. O vinho é produzido com uvas de 

um vinhedo específico situado em Quebrada de 

las Flechas, em san carlos, no caminho que leva 

a Colomé, a 2.200 metros de altitude, o que per-

mite obter frutas com maior maturidade fenólica, 

ou seja, com taninos um pouco menos agressivos, 

o grande problema da Tannat. por sinal que ra-

fael domingo, o irmão responsável pela enolo-

gia, vê mais potencial na Tannat, muito plantada 

na região, do que na Syrah, também presente em 

alguns vinhedos. a domingo hermanos produz 

atualmente 570.000 “damajuanas” (garrafões com 

capacidade de 5 litros), vendidas somente no mer-

cado local, e 200.000 garrafas de vinhos premium. 

 em quase todas as vinícolas mais representativas 

de salta, a Torrontés é a uva mais plantada, segui-

da de longe pelas tintas Cabernet Sauvignon, Malbec, 

Tannat e Merlot. embora esteja presente em outras 

regiões do país (também é a mais plantada em la 

rioja), salta é o reino da Torrontés na argentina, da 

mesma forma que Mendoza é o reino da Malbec. 

Não deixa de ser uma ironia constatar que, há até 

não muito tempo, Malbec e Torrontés, respectivamen-

te as uvas, tinta e branca, mais representativas do 

país, desempenhavam papel de meras coadjuvan-

tes, e não de protagonistas, nos vinhos argentinos. 

a Malbec contribuindo para dar mais intensidade de 

cor aos tintos; a Torrontés melhorando a intensida-

de aromática (sua característica mais marcante) dos 

brancos. até hoje, não se desvendou totalmente a 

origem da Torrontés. por produzir vinhos com muitos 

aromas florais e frutados, supõe-se que seja o cru-

zamento de uma variedade do tipo Moscatel (prova-

velmente a Moscatel de Alexandria, muito comum na 

argentina) com a Criolla Chica, autóctone, cuja irmã, 

a Criolla Grande, ainda é a uva mais plantada no país. 

(ver quadro a respeito das origens da Torrontés).

 Na domingo hermanos, a Torrontés ainda res-

ponde por 60% da produção, porcentagem que 

deve cair para 50% em 2009. Em parte, com a 

contribuição dos vinhedos de san carlos e, es-

pecialmente, de Yacochuya, plantado exclusiva-

mente com uvas tintas, que Osvaldo, o mais velho 

dos irmãos domingo, mostra com especial orgu-

lho. lá, os domingo estão construindo uma nova 

bodega, com capacidade para 250 mil litros, que 

deverá estar parcialmente pronta já para a safra 

de 2009. Também está prevista a construção, com 

início em 2010, de um pequeno hotel de apenas 

seis apartamentos, apostando no crescimento do 

enoturismo na região. além de vinhos, a domin-

go hermanos produz queijos de leite de cabra, 

em uma de suas fincas em Cafayate, sob a respon-

sabilidade do terceiro irmão, gabriel, que prefere 

essa atividade à viticultura.

 a propriedade dos domingo em Yacochuya é 

vizinha do projeto mais conhecido dessa região, 

com altitude de 2.000 metros, que dista menos de 

dez quilômetros de cafayate. a san pedro de Ya-

cochuya, fundada por membros da família etchart, 

liderados por arnaldo etchart, após a venda de sua 

vinícola para a pernod ricard, foi uma das primei-

ras vinícolas modernas da região – e a primeira, na 

argentina, a contar com a assessoria do consultor 

francês Michel rolland.  

 Outro exemplo interessante é o da “el porvenir 

de los andes”. ela foi fundada em 1890, por uma 

família de imigrantes italianos. Mais de 100 anos 

depois, em 1999, estava abandonada e foi compra-

da por uma tradicional família salteña. O novo e 

ambicioso projeto incluiu desde a recuperação ou 

replantio de antigos vinhedos até a restauração do 

antigo prédio da vinícola e compra de equipamen-

tos novos. entre eles, chamam a atenção os tanques 

de alumínio “duplos” nos quais a parte superior 

é usada para fermentar as uvas e a inferior, sim-

plesmente, para guardar os vinhos prontos. hoje, 

a maior lembrança do passado nessa bodega cujo 

próprio nome remete ao futuro, além da construção, 

está nos antigos barris de “algarrobo” (“quercus 

alba”), madeira abundante na região, conservados 

até hoje por seu valor histórico, pois, no passado, 

eram usados para envelhecimento dos vinhos, prá-

tica cujos resultados certamente não contribuíam 

para melhorar a qualidade dos vinhos produzidos.

Antiga vinha de uva 
Criolla, outro nome 
da Missión, trazida 

do México (Califórnia) 
pelos conquistadores 
espanhóis, na Etchart



COLOMÉ
Misterioso 2008 – Vale pela curiosidade, 
pois só é vendido na loja e no restaurante 
do hotel da própria vinícola. Um corte 
de Sauvignon Blanc, Sauvignonasse 
(também conhecida como Sauvignon Vert), 
Chardonnay e Semillon, fermentado em 
carvalho. Seco e não muito encorpado, 
mostra aromas florais e frutados, com leve 
álcool (13,5%) a mais. Bom para aperitivo.

Colomé 2006 (Malbec Estate) – Um corte 
com predominância da Malbec (85%), 
oriunda das duas propriedades da empresa 
(Colomé e El Arenal), completado por 8% 
de Cabernet Sauvignon e 7% de Tannat. 
Faz maloláctica em barrica e 75% do vinho 
permanece em carvalho, mas só 20% em 
barricas novas. Oferece boa complexidade 
aromática com notas frutadas e florais, 
típicas da Malbec, e de especiarias 
aportadas pela CS. Na boca, a ótima acidez, 
os taninos de boa qualidade (mas ainda 
“pegando” um pouco), e a ponta de álcool
a mais (15,5%) mostram que é um vinho 
jovem, que precisa de mais tempo em 
garrafa para entregar tudo o que promete.

Colomé Reserva 2005 – O top da vinícola. 
Um corte de Malbec (80%) e Cabernet 
Sauvignon (20%) de vinhedos antigos e de 
baixo rendimento (menos de três toneladas 

por hectare). Violeta intenso e concentrado, 
com aromas que remetem a frutas escuras 
como ameixas e amoras e notas de 
especiarias como pimenta e canela, além 
do floral característico da Malbec. Na boca, 
tem muita fruta, elevada acidez e ótima 
estrutura de taninos muito finos. Um vinho 
potente e encorpado, mas muito equilibrado, 
que pede comida.

DOMINGO HERMANOS
Domingo Molina Malbec 2004 – 
Violeta, praticamente sem halo de evolução. 
Aromas florais e frutados elegantes com 
um interessante toque de especiarias. Na 
boca, é um “Malbec com alma de Cabernet 
Sauvignon”, pois é mais encorpado do que 
a maioria dos varietais feitos com essa uva, 
mostrando ainda muita fruta, boa acidez
e boa persistência final.

Rupestre 2006 – Ótimo corte de Malbec 
(60%), Merlot (30%) e Tannat (10%), que 
passa oito meses em barricas francesas 
de primeiro e segundo uso. Ainda está 
em guarda em garrafa, para ser lançado 
no início de 2009. Um bom exemplo da 
qualidade de taninos que pode ser obtida 
com uvas oriundas de vinhedos de altitude 
(no caso, Quebrada de las Flechas, a 2.200 
metros). Grande concentração de cor violeta 

escuro. Aromas em que se misturam notas 
florais (violetas) e frutadas (ameixa), típicas 
da Malbec, com um pouco de tostado
e chocolate da madeira. Na boca, é um 
vinho encorpado, mas equilibrado e já 
agradável, embora possa melhorar com 
mais um ou dois anos. Acidez, álcool (14,5%) 
e taninos muito bem integrados.

EL PORVENIR DE LOS ANDES
Amauta 2005 (tri-varietal) – Corte de Malbec 
(60%), Cabernet Sauvignon (30%) e Syrah 
(10%), que passa de seis a oito meses em 
barricas de terceiro uso. Cor rubi intensa. 
Aromas predominantemente frutados 
(cerejas maduras), com um toque de 
especiarias e leve defumado. Na boca,
é um vinho frutado e de corpo médio,
com boa acidez, taninos bem integrados
e álcool (14,1%) equilibrado.

Laborum 2005 (Malbec-Cabernet) – Corte 
de Malbec (60%) e Cabernet (40%), que 
passa 10-12 meses (Malbec) e 12-16 meses 
(Cabernet Sauvignon) em barricas de 
carvalho francês e americano de primeiro 
uso. Aromas de frutas maduras como 
ameixas secas e um leve toque de pimenta
e pimentão da Cabernet Sauvignon, além
de café. Na boca, mostra boa acidez, 
taninos perceptíveis, mas de boa qualidade, 

e álcool equilibrado, num vinho potente e 
encorpado, mas elegante.

Laborum Tannat 2005 – Um bom exemplar 
de Tannat de Cafayate, de vinhedos com 
40 anos de idade. Rubi bem escuro, é um 
vinho com aromas de frutas vermelhas 
escuras já maduras, mesclados ao tostado/
café da madeira. Ainda tânico, é um vinho 
potente, mas não tanto como a maioria 
dos Tannat uruguaios, comprovando a boa 
adaptação dessa uva à altitude da região, 
que possibilita um ciclo de amadurecimento 
mais longo. 

ETCHART
Chardonnay C. Rosa 2007 – O nome é 
homenagem à esposa de Arnaldo Benito 
Etchart, Carmem Rosa. Típico Chardonnay 
do Novo Mundo, com muita fruta tipo 
abacaxi, acompanhada de notas de manteiga 
e baunilha aportadas pelo estágio em 
carvalho novo (francês e americano em igual 
proporção). É um vinho seco, com ótima 
acidez, médio corpo e persistência final 
também média.

Etchart Privado Malbec 2008 – Aromas 
florais e frutados típicos da variedade,
mas sem grande intensidade. Na boca, 
embora tenha bastante fruta, se ressente 
da falta de um pouco mais de acidez e de 
maior estrutura tânica. É um vinho fácil de 
tomar, mas curto.

Arnaldo B Gran Reserva 2005 – O top
da vinícola é um corte de Malbec (60%), 
Cabernet Sauvignon (25%) e Tannat (15%), 
com estágio em carvalho novo francês
e americano. Aromas de frutas maduras 
como ameixas e cerejas escuras e de balas 
de café, com um fundo tostado. Na boca,
é um vinho ainda tânico (mas com taninos 
de muito boa qualidade), com bastante fruta 
madura, boa acidez e álcool (14,5%) que não 
sobra. Um vinho potente mas redondo,
ideal para acompanhar um bom churrasco.

Nota: dos vinhos da Etchart provados de 
amostras de barrica, dois merecem menção:
o Caladoc 2008 (a Caladoc é um cruzamento de 
Grenache e Côt ou Malbec, criado na França, 
que produz vinhos macios e frutados); e o 
Tannat 2008, com aromas que lembram licor 
de cerejas, muita estrutura, excelente acidez e 
bastante fruta, que permanecerá no mínimo 15 
meses em barrica. Uma boa promessa!

FELIX LAVAQUE
Quara Malbec 2007 – Um Malbec simples, 
mas gostoso, com muita fruta (ameixas), 
corpo médio (taninos ainda marcados), boa 
acidez e álcool (13,5%) equilibrado. A rápida 
passagem (três meses) por barricas de 
carvalho francês e americano é suficiente 
para acrescentar um pouco de complexidade 
sem sobrepujar a fruta. 

Finca de Altura Cabernet Sauvignon 2005 
– Um vinho escuro e quase violáceo, com 
aromas que lembram geléia de frutas como 
cerejas, chocolate, tostado e um discreto 
pimentão, marca registrada dos CS de 
Cafayate. Na boca tem muita fruta, ótima 
acidez, bom corpo (taninos de boa qualidade, 
amaciados pelos seis meses em carvalho 
francês) e boa persistência. O toque de 
álcool (14%) a mais não atrapalha.

Quara Reserva Tannat 2005 (oak aged) –
Os 10 meses em barricas de carvalho 
francês e americano fizeram bem a este 
Tannat, variedade que tem produzido bons 
vinhos na região de Cafayate. Bastante 
violáceo e escuro, revela aromas de fruta 
madura e especiarias, bem complementados 
pelo aporte da madeira (café e tostado).
Na boca, é equilibrado para cima, com muita 
fruta, boa estrutura tânica, devidamente 
amaciada pela madeira, e 14% de álcool.
Já está bom, mas certamente melhorará
com mais dois ou três anos de garrafa.

MICHEL TORINO
Michel Torino Colección Sauvignon Blanc 
2008 – Bom exemplar de SB sem madeira. 
Boa acidez, frutado (grapefruit), corpo médio. 
Simples, mas agradável em boca.

Ciclos Fumé Blanc 2008 – Como o 
nome indica, um SB parcialmente (30%) 
fermentado em barricas com maloláctica, 
possivelmente de olho no mercado norte-
americano. Aromas frutados e herbáceos. 
Apesar da maloláctica, conserva excelente 
acidez, que lhe confere muita vivacidade
e frescor em boca, complementada
por intenso frutado (cítrico). Corpo médio.
Boa persistência.  

Don David Tannat 2006 – Outro bom exemplo 
da potencialidade da Tannat na região. 
Muita fruta vermelha escura com presença 
evidente da madeira (algo de licor de café). 
Na boca tem boa acidez, compatível com sua 

massa de taninos de boa qu  alidade (ainda 
presentes), e muita fruta. Um bom vinho
para comida.

Ciclos 2006 (Malbec-Merlot) – 100% do
vinho permanece 15 meses em barricas
de primeiro e segundo usos (60% francesas 
e as restantes americanas). Frutado elegante 
e leve floral não são sobrepujados pelos 
aromas aportados pelo carvalho. Na boca 
mostra equilíbrio entre acidez, taninos (finos, 
mas ainda bem perceptíveis), álcool (14%)
e fruta. Deve melhorar com mais 1-2 anos
em garrafa.

Altimus 2005 – Top da vinícola, é um corte
de Cabernet Sauvignon (40%), Malbec (35%), 
Bonarda (15%), Tannat (5%) e Syrah (5%)
de vinhedos antigos (os de Bonarda
e Syrah foram plantados em 1945). Cada uva 
é vinificada em separado e o vinho resultante 
permanece 12 meses em barricas novas 
francesas. Ao final desse período é feito
o corte e o blend final fica mais seis meses 
em barricas e seis em garrafa, antes de ser 
liberado. O resultado é um vinho complexo
e potente, com aromas de cerejas e ameixas 
pretas, leve floral e notas de chocolate 
e bala de café provenientes do estágio 
em carvalho novo. Na boca, é um vinho 
equilibrado para cima, ou seja, muita fruta, 
acidez adequada para a massa de taninos 
finos ainda bem presentes e álcool (14%) que 
não sobra. Encorpado,  pode ser bebido com 
prazer agora, desde que acompanhado de 
comida, mas vai ficar melhor em 2-3 anos. 

Nota: os vinhos degustados (ou suas 
safras específicas) podem não estar ainda 
disponíveis no mercado brasileiro.

UMA SElEçãO DOS ViNhOS MAiS iNTERESSANTES DEGUSTADOS pOR WiNE STylE (ExClUíDOS 
OS à BASE DE TORRONTÉS, COMENTADOS à pARTE),  EM AlGUMAS DAS pRiNCipAiS ViNíCOlAS 
DA REGiãO DE SAlTA, MOSTRA QUE TAMBÉM há MUiTOS TiNTOS, VARiETAiS OU DE CORTE,

COM pERSONAliDADE pRÓpRiA E QUAliDADE ACiMA DA MÉDiA  

os vinhos de   
  altitude de salta

09 especialargentina •08 especialargentina •

Solos pobres e arenosos e clima seco são uma 
constante em Cafayate (acima, vinhedo da 

Domingo Hermanos em Tolombón)
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 A El Porvenir, inaugurada em 2002, foi projetada para produzir 

200 mil garrafas anualmente, mas ainda não chegou a essa quan-

tidade. O objetivo é fazer apenas vinhos de gama alta, sobretudo 

tintos de guarda. são varietais de Malbec, Cabernet Sauvignon, Syrah, 

Tannat e Merlot, além de um corte de Malbec e Cabernet Sauvignon e de 

um tri-varietal (Malbec, Cabernet e Syrah), em duas linhas: Laborum, 

a top, e Amauta. e apenas um branco, obviamente de Torrontés.

 É interessante notar que modernizar não implica, necessariamen-

te, abrir mão de todas as práticas do passado. Tanto na domingo 

hermanos como na el porvenir, e em outras vinícolas da região, a 

maioria dos vinhedos de Torrontés, e mesmo alguns de outras cepas, 

como a Malbec, estão plantados em “parral” (a “latada” brasileira). 

a explicação dos enólogos das duas vinícolas é que, se bem traba-

lhado, o parral oferece melhores condições fito-sanitárias e permite 

controlar melhor o vigor das vinhas. Na el porvenir, por exemplo, o 

rendimento dos vinhedos de Torrontés plantados em parral, mas com 

produção controlada, é de aproximadamente 9.000 quilos por hecta-

re, quando, segundo enólogo-residente luis asmet, poderia facilmen-

te chegar a 35.000 quilos se a preocupação fosse unicamente produzir 

mais. curiosamente, o tipo de Torrontés mais plantado em salta é o 

Riojano, que leva o nome da vizinha província de la rioja.   

de salTa a cafayaTe,
a paisagem é árida, 
quase desérTica
 Quem imagina encontrar uma paisagem coberta de vinhedos, 

assim que desembarca no aeroporto de salta, capital da provín-

cia de mesmo nome e porta de entrada da região, ficará decep-

cionado. Fundada em 1582, Salta faz fronteira com Bolíva, Chile 

e paraguai, e é famosa, sobretudo, por sua arquitetura colonial, 

em parte preservada no cabildo, de 1783, no convento de são 

Bernardo, cuja construção foi iniciada em fins do século 16, em 

sua rica catedral, e na igreja e convento de são Francisco, com 

sua torre de terracota. Outra atração da cidade, situada a 1.187 

metros de altitude, é o Museu de arqueologia de alta Montanha, 

onde estão as “múmias” de três crianças incas encontradas em 

1999, congeladas numa altitude de 6.700 metros. 

 Para os enófilos, porém, o interesse maior será pegar a “ruta 68”, 

que leva a Cafayate. O percurso não chega a 200 quilômetros, mas 

demanda aproximadamente três horas de viagem, porque a estrada 

Seria repetitivo comentar individualmente todos os vinhos à base
de Torrontés degustados por Wine Style na visita à Salta/Cafayate.
As melhorias alcançadas nos últimos anos, seja pelo trabalho
nos vinhedos seja nas técnicas de vinificação, fizeram com que
o nível de qualidade desses vinhos se tornasse parecido, eliminando,
por exemplo, o intenso amargor final, que sempre foi o grande problema 
dos vinhos feitos com essa varietal que só existe na Argentina.
hoje, os Torrontés podem ser divididos em duas grandes categorias:
os que são fermentados e conservados em tanques de aço inoxidável,
para preservar seus característicos aromas frutados e florais, que
são a maioria; e aqueles em que uma pequena parcela do vinho
é fermentada e/ou guardada em barricas de carvalho. Quando o uso
da madeira é discreto e judicioso, pode aportar um pouco de maciez
e untuosidade a um vinho em geral bastante seco. Bons representantes 
desse estilo são, por exemplo, o Don David Torrontés 2008, da Michel 
Torino, o Domingo Molina Torrontés 2008 e o Finca de Altura Torrontés 
2008, da Felix lavaque. Já o estilo clássico, sem passagem por carvalho, 
está muito bem representado por vinhos como Colomé Torrontés 2008, 
Laborum Torrontés 2008, da El porvenir de los Andes, e Etchart Privado 
Torrontés 2008. No caso dos Torrontés, vale sempre a recomendação
de consumi-los ainda jovens, com não mais do que dois anos da safra.
A maior novidade recente no que se refere à Torrontés foi
o aparecimento de diversos – e interessantes – exemplares de vinhos 
doces, em geral de colheita tardia, feitos com essa uva, como
os comentados a seguir, que se constituem em alternativa válida
a vinhos de sobremesa mais conhecidos e mais caros. 
Ciclos Tardio Torrontés 2006 (Michel Torino) – Feito com uvas 
parcialmente botritizadas, colhidas na primeira quinzena de maio. 
Mostra boa riqueza aromática (frutas secas como damasco e mel)
e, apesar da alta concentração de açúcar residual (110 gramas),
a acidez e álcool (13,3%) são suficientes para não torná-lo enjoativo. 
20% do vinho passou por barricas de carvalho americano.
Laborum Torrontés de Otoño 2007 (El porvenir de los Andes) – Elaborado 
com uvas deixadas no pé até a última semana de maio/primeira
de junho, ou seja, mais de dois meses depois do período normal
de colheita da Torrontés. Além do perigo das geadas, é preciso proteger 
as uvas, muito doces, do ataque de pássaros. Muito aromático (frutados 
e florais intensos e mel), mostra bastante equilíbrio entre açúcar
(60 gramas residuais), acidez natural (quase 7 gramas) e álcool (14,5%). 
passa quatro meses em barricas novas de carvalho francês,
o que contribui para sua complexidade e untuosidade em boca.
Etchart Torrontés Cosecha Tardia 2007 – Um pouco mais simples
do que os anteriores. Feito com uvas colhidas no início de maio,
não passa por carvalho. O ponto alto são os aromas frutados e florais.
Na boca, falta um pouco de acidez para seu nível de açúcar residual
(90 gramas). álcool moderado: 11,8%.
Quara Torrontés Dulce Natural 2008 (Felix lavaque) – Boa proposta
de um vinho doce “natural” mais simples, mas muito agradável,
que pode ser tomado como aperitivo sem enjoar. Nem muito doce 
(47 gramas residuais) nem muito alcoólico (11,5%), mas com acidez 
adequada para seu equilíbrio. 

a esTrela
    de cafayaTe



Misteriosamente, a Torrontés argentina não 

tem qualquer relação de parentesco com 

a Torrontés espanhola. Esta é autóctone 

da Galicia, na região de Ribera, próxima a 

Rias Baixas, terra da Albariño. Junto com 

a Treixadura (a Trajadura portuguesa), 

a Torrontés espanhola produzia vinhos 

brancos bastante apreciados nos séculos 15 

e 16, mas depois praticamente deixou de ser 

cultivada. Estudos ampelográficos recentes 

indicam que a provável origem da Torrontés 

argentina seria o cruzamento natural da 

variedade Moscatel de Alexandria com

a uva Criolla Chica (conhecida como 

Mission nos Estados Unidos e como 

Tinta País no Chile, cuja produção vem 

caindo ano a ano), que chegou ao país, 

provavelmente, no século 16, junto com 

os jesuítas que acompanhavam

os conquistadores espanhóis. Apesar

da origem um tanto confusa, é a uva branca 

considerada emblemática da Argentina. 

Existem três variedades de Torrontés no 

país: Sanjuanino, Mendocino e Riojano. 

Em termos de qualidade e difusão, a última 

citada é a mais importante. Cultivada nas 

principais províncias, é em Salta que produz 

os melhores exemplares que se destacam, 

principalmente, pelo equilíbrio e frescor. 

De acordo com a latitude, os vinhedos são 

plantados em alturas que variam de 1.700 

a quase 3.000 metros em relação ao nível 

do mar. Este fator proporciona marcantes 

diferenças entre as temperaturas médias 

diurnas e noturnas, com dias bastante 

ensolarados e noites frias; e garante níveis 

satisfatórios de acidez e de maturação 

das uvas. Ela apresenta grãos de tamanho 

médio, cachos alongados e sua maturação 

é relativamente precoce. A presença

da Torrontés na Argentina é muito maior 

de o que se imagina. Dados comparativos 

mostram que, em 2007, havia 8.243 

hectares plantados com Torrontés, que 

correspondiam a 22% de todas as castas 

brancas cultivadas no país (a internacional 

Chardonnay, por exemplo, não passava

de 6.200 hectares ou 16% do total

de brancas). Os vinhos de Torrontés 

costumam ser muito aromáticos, lembrando 

uvas como Moscatel, Viognier e até mesmo 

a Gewürztraminer. Os aromas florais,

que remetem a pêssegos e frutas cítricas 

são uma de suas marcas registradas.

Os estilos vão do seco ao doce, para 

sobremesas (ver quadro), passando por 

vários níveis de açúcar residual.

O calcanhar de Aquiles nesse tipo

de vinho é o nível de acidez, que precisa

ser suficiente para torná-los frescos

e agradáveis. Outro problema, fruto

da superprodução e da falta de cuidados 

no processo de vinificação, era o excessivo 

amargor final de muitos vinhos. Mas isso 

hoje é praticamente lembrança do passado. 

Vinhos feitos por produtores idôneos 

apresentam, no máximo, um discretíssimo 

amargor, que não deve ser considerado 

defeito, porque é uma característica

da própria uva. Gastronomicamente, vinhos 

à base de Torrontés fazem boa parceria

com pratos defumados, frutos do mar, 

queijos relativamente intensos e comida 

oriental, notadamente das cozinhas indiana 

e thai, mas também japonesa, como

os sushis e sashimis muito apreciados 

pelos brasileiros.

é estreita e sinuosa. a paisagem é árida, quase desértica, 

com cores que vão do amarelo ao ocre e tons avermelhados, 

contrastando com o cinza-amarronzado das montanhas. 

pequenas manchas verdes aparecem ocasionalmente ao 

longo dos rios que cortam o vale, quase todos temporários. 

No trecho conhecido como “Quebrada de las conchas”, 

a natureza (ventos e clima seco) e a passagem do tempo 

criou esculturas naturais, batizadas com nomes associados 

às imagens que fazem lembrar: “O sapo”, “O Frade”, “Os 

Castelos”, “As Janelas” e “O Anfiteatro”. Neste último, 

como o nome indica um anfiteatro natural, são realizados 

concertos ao ar livre, aproveitando a excepcional acústica 

do lugar. ao longo dos chamados vales “calchaquiés” (o 

nome se deve ao rio calchaqui, o principal da região) tam-

bém é comum a presença de cactos, que fazem lembrar a 

paisagem típica dos filmes norte-americanos de faroeste.

 O clima seco, a baixíssima pluviosidade (em torno dos 

200 milímetros anuais), a intensidade dos raios solares e os 

solos pobres e arenosos fornecem condições muito favo-

ráveis para o cultivo de uvas viníferas. O único obstáculo 

é a ocasional ocorrência de geadas no início do outono. 

Mesmo assim, a ameaça é relativa, uma vez que muitas 

das vinícolas da região estão tendo sucesso com a produ-

ção de vinhos doces de Torrontés, em geral obtidos com 

colheitas tardias ou “outonais”. com as melhorias intro-

duzidas tanto no campo como nas práticas enológicas, as 

vinícolas de salta estão produzindo crescente número de 

vinhos de excelente qualidade de diferentes uvas, inclusive 

tintos (ver comentários sobre os vinhos mais interessantes 

degustados na visita de Wine style à província de salta). 

Mais importante, são vinhos com personalidade própria, 

bastando, para apreciá-los, que o consumidor não espere 

encontrar perfil idêntico ao dos produzidos em Mendoza 

com as mesmas uvas. O melhor exemplo dessa melhoria 

geral de qualidade dos vinhos salteños é fornecido pelos 

produzidos com a onipresente Torrontés (ver comentários 

específicos sobre os vinhos dessa uva que foram degustados 

por Wine style). hoje, é raro encontrar exemplares desses 

vinhos com o forte amargor final, que, no passado, pratica-

mente limitava sua venda a seu próprio país de origem. ao 

contrário. Nos últimos anos, os vinhos à base de Torrontés 

vêm ganhando espaço nos mercados internacionais, sobre-

tudo pela facilidade em se harmonizar com diferentes ti-

pos de culinária, como, por exemplo, a dos países asiáticos. 

Mas, se estiver na região de salta e cafayate, lembre-se de 

que a harmonização considerada ideal pelos locais para os 

aromáticos vinhos feitos com essa uva exótica é outra: em-

panadas, sobretudo com temperos mais picantes e ervas, o 

símbolo da culinária regional. 

por Nelson Luiz Pereira

PrinciPal uva branca argentina, a aromática
TorronTés ,  cultivada em diversas regiões do País, 
seria um cruzamento da MoscaTel de alexandria 
com a criolla chica ,  uva que chegou à região junto
com os jesuítas e conquistadores esPanhóis

A “El Esteco”, antiga La Rosa, da Michel Torino, um dos cartões postais de Cafayate, tem anexo um luxuoso resort e spa do vinho

12 especialargentina •


