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do grange ao pangea

A cArreirA do enólogo AustrAliAno John Duval, 58, pode ser divididA em duAs fAses:

Ag e dg. o “g”, no cAso, vem de GranGe, vinho-ícone dA modernA enologiA do pAís. o grAnge foi criAdo,

quAse às escondidAs, no início dos Anos 50, pelo então enólogo-chefe dA penfolds, Max Schubert, 

com o nome de GranGe herMitaGe. mAis tArde, por exigênciA dA frAnçA, o hermitAge foi cortAdo.

John duvAl trAbAlhou 28 Anos nA penfolds, sendo que 16 deles (de 1986 A 2002) como seu enólogo-chefe.

um Ano depois de sAir dA penfolds, duvAl lAnçou suA própriA linhA de vinhos produzidA

de formA ArtesAnAl no vAle de bArossA. É lá que ele morA com A esposA, professorA, e os três filhos, 

nenhum deles enólogo. A produção AtuAl não chegA A seis mil cAixAs. AlÉm de fAzer seus próprios vinhos, 

John É consultor de Alguns proJetos. um deles É o long shAdows, no estAdo de wAshington, euA,

em que enólogos de diferentes pAíses fAzem vinhos com A uvA de suA especiAlidAde. no chile,

John foi convidAdo pArA trAbAlhAr nos vinhedos dA ventisquero em ApAltA, região onde A Shiraz se AdAptou 

muito bem. de suA colAborAção com felipe tosso, enólogo-chefe dA ventisquero, nAscerAm o PanGea,

vinho top dA vinícolA e um dos melhores feitos com essA cAstA no chile, e o vertice, um corte de Carmenère

e Syrah. nA voltA de suA mAis recente viAgem Ao chile, duvAl veio Ao brAsil pArA o lAnçAmento

do herú 2007, novo Pinot noir premium dA ventisquero, produzido em minúsculA quAntidAde

(300 cAixAs) com uvAs de cAsAblAncA. e concedeu essA entrevistA A wine style.

WS – Na sua opinião, o que tornou

o Grange um vinho tão importante?

John Duval – Primeiro, ele não era cópia

de outro grande vinho do mundo. É 

exclusivamente australiano. e também

a combinação de um vinhedo fantástico com

a visão de um brilhante enólogo, max schubert. 

ele foi o primeiro a usar barricas novas (de carvalho) 

com Shiraz de velhas vinhas, muito estruturado

e cheio de sabores. o Grange 1953 ainda

é um vinho magnífico.

WS – O primeiro vinho da John Duval

Wines, o Plexus, é um corte de uvas típicas

do Rhône: Shiraz, Grenache e Mourvedre.

Isso mostra sua admiração por essa região

ou é mera coincidência?

JD – Amo os vinhos do rhône. mas é interessante 

notar, quando se fala em velho mundo e Novo 

mundo, que o vale de Barossa tem os vinhedos 

mais antigos do mundo de Shiraz/Syrah e de Cabernet 

Sauvignon. e tem vinhas muito antigas de Grenache

e Mourvedre, com aproximadamente 100 anos

Um dos mais renomados enólogos australianos, John Duval
explicou a Wine Style porque gosta de uvas (e cortes) do Rhône, porque

não faz um vinho branco e como anda o projeto da Ventisquero,
em Apalta no Chile, do qual é consultor
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frios. os solos são sedimentares e muito jovens

se comparados aos de Barossa, onde há terrenos com 

200 milhões de anos de idade. Assim, estamos falando 

de significativas diferenças geológicas.

WS – O que o atraiu em fazer vinhos

nos EUA e no Chile?

JD – Quando saí da Penfolds, se ficasse apenas 

em Barossa, fazendo meus próprios vinhos, seria 

muito pouco. exporto meus vinhos e preciso 

viajar para divulgá-los. Assim, quando surgiram 

projetos interessantes, como o da ventisquero e o 

da long shadows, pensei que seriam estimulantes 

e desafiadores. mas não quero ser um consultor 

profissional que passa o tempo todo num avião. 

WS – Porque o sr. não faz um vinho branco? Não 

gosta deles?

JD – você deve ter conversado com a minha esposa 

(risos). em casa, nunca falta vinho tinto, mas às vezes 

falta vinho branco e ela sempre me diz que temos que 

fazer um branco. Quando saí da Penfolds, queria ter 

um projeto relativamente simples. Fazer vinhos com 

foco na Shiraz e em blends de Shiraz era o esperado. 

mas gostaria de fazer um branco.

WS – E o que faria?

JD – Provavelmente um blend, como o Plexus. um 

blend de Marsanne, Roussanne, Viognier, ou algo parecido.

WS – O sr. prefere fazer vinhos de corte

ou monovarietais?

JD – Provavelmente ambos. o Plexus é um blend;

o Entity é 100% Shiraz; e o Eligo, em sua primeira 

safra, tem uma pequena porcentagem de Cabernet 

Sauvignon como componente estrutural.

WS – Há algo novo que você e o Felipe

estejam fazendo na Ventisquero?

JD – o mais interessante é que temos a possibilidade 

de plantar mais vinhedos em Apalta. Ainda é cedo 

para afirmar, mas acho que alguma coisa na linha

do rhône. Concordamos que variedades como 

Grenache e Mourvedre se dariam bem lá.

WS – Tem experiências com essas variedades 

em Apalta?

Felipe Tosso entra na conversa e responde – sim. 

Plantamos nas encostas, quase nas montanhas. 

e, nos novos solos que vimos, faz muito sentido 

plantar outras variedades do rhône, como Grenache e 

Mourvedre. Talvez até um pouco de Carignan nos solos 

mais rochosos, como se faz no Priorato (espanha).

o que estamos trabalhando com John é o conceito 

de “Apalta estate”, porque Apalta tem uma grande 

diversidade de solos.

Os vinhos da Ventisquero são importados pela Cantu

(www.cantu.com.br). Os vinhos de John Duval são importados 

pela KMM (www.kmmvinhos.com.br).

de idade. ou seja, em Barossa, fazemos vinhos 

com essas variedades há mais de 100 anos. Quando 

ainda estava na Penfolds, criei alguns vinhos novos

e um deles foi um blend de Shiraz, Grenache

e Mourvedre. Assim, foi natural que, quando saí

da Penfolds e comecei a fazer meus próprios 

vinhos, me inclinasse por esse estilo.

WS – O sr. mencionou Velho Mundo

e Novo Mundo. Muita gente pensa que 

os vinhos do Velho Mundo estão cada vez mais 

parecidos com os do Novo Mundo e vice-versa; e 

que, por isso, a diferença entre os dois já

não é tão óbvia. O sr. concorda?

JD – Penso que provavelmente tem alguma

verdade nisso. em parte pelas influências

climáticas, pelo aquecimento global, que está 

resultando em maior maturidade natural

das uvas no velho mundo; em parte porque,

no Novo mundo, está se buscando um pouco

mais de elegância nos vinhos. É o que eu

mesmo procuro nos vinhos que faço. Claro

que tem muita gente que gosta de vinhos

muito estruturados e com mais álcool,

especialmente nos estados unidos e em

outras partes do mundo, mas, quando

se tem vinhedos tão extraordinários

e antigos como os nossos, é melhor

fazê-los se expressar num estilo mais

vibrante, fresco e elegante. 

WS – Como o sr. vê a questão do grau

alcoólico de muitos vinhos do Novo Mundo?

JD – Fundamentalmente, é uma questão de equilíbrio. 

É possível ter vinhos equilibrados mesmo com um 

pouco de álcool a mais. Pessoalmente, procuro 

fazer vinhos com um pouco menos de álcool, 

mas tem que haver diferentes interpretações. 

Provavelmente você já ouviu a história de 

que se derem as mesmas uvas para 60 

enólogos diferentes, teremos

60 vinhos diferentes.

WS – Mas o sr. acha que o consumidor

está preocupado com a questão do álcool?

JD – Acho que há uma consciência geral

a esse respeito.

WS – Como o sr. é um especialista nessa uva, 

fale um pouco sobre as diferentes expressões

da Shiraz/ Syrah.

JD – É só ver como a Shiraz se expressa nos vinhedos 

da ventisquero, em Apalta, no Pangea, por

exemplo, em oposição a vinhos das áreas mais frias

de Casablanca e leyda. são expressões distintas

da mesma uva.

WS – E nos EUA, já que o sr. também faz um 

vinho no estado de Washington?

JD – Faço e me divirto bastante fazendo! o solo

e o clima são completamente diferentes. Chove pouco, 

apenas 250mm anuais. há grandes diferenças de 

temperatura entre o dia e a noite e invernos muito 
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Duval e Tosso nos vinhedos de Apalta


