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 em sua terceira edição, a World Wine experience, 

evento organizado em são Paulo pela importadora homô-

nima, focalizou exclusivamente o respeitável portfólio de 

produtores italianos, inclusive alguns novos, que representa 

no Brasil. Participaram representantes de diferentes viní-

colas e regiões do país, como, entre 

outros, Farnese (Abruzzo), Feudi 

san gregorio (Campania), Don-

nafugata (sicília), mionetto (vene-

to), Bava e Travaglini (Piemonte), 

Banfi, Fattoria la massa, ricasoli 

e Tenuta sette Ponti (Toscana) e 

volpe Pasini (Friuli). Foi uma opor-

tunidade única não apenas de conhecer novos vinhos (ou 

novas safras de vinhos já vendidos no Brasil) como tam-

bém de conversar com produtores de grande prestígio 

como Francesco ricasoli, da Barone ricasoli; giampaolo 

motta, da Fattoria la massa e emilio rotolo, da volpe 

Pasini (ver perfil deste último em gente do vinho, nesta 

edição). e, dessa forma, acompanhar algumas das mu-

danças que estão ocorrendo na vitivinicultura italiana.  

 Francesco ricasoli, por exemplo, foi o responsável, na 

década de 90, pela recuperação da histórica empresa da fa-

mília (a fórmula original do Chianti é 

atribuída a seu antepassado, o Barão 

Bettino ricasoli), depois de um perí-

odo de ostracismo em que chegou a 

ser vendida para um grupo estrangei-

ro. mas, nem por isso, entende que 

usar uvas estrangeiras em alguns de 

seus vinhos elimine sua tipicidade re-

gional. e comentava que, a partir da safra 2007, o Casal-

ferro, um igT que, na safra atualmente disponível (2004), 

é um corte de Merlot e Sangiovese, passará a ser 100% Mer-

lot. o importante, segundo ele, é “chiantizar as variedades 

estrangeiras”, ou seja, adaptá-las às condições locais. Não 
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Ricasoli (à esq.): importante é “chiantizar” as uvas estrangeiras; Motta (à dir.): Petit Verdot no lugar da “rústica” Sangiovese 

fosse isso, acrescenta, “poderia fazer esse vinho no Chile”. 

 Na mesma linha, o irreverente e inovador giampaolo 

motta, da la massa (ver reportagem em Wine style nº 5), 

fazia questão de oferecer à degustação de poucos privile-

giados a nova safra de seu consagrado Giorgio Primo, 

um supertoscano que faz jus às altíssimas notas que sem-

pre recebe de todas as publicações especializadas. A cada 

safra, no corte do Giorgio Primo, motta diminui a por-

centagem da Sangiovese, uva quase onipresente nos vinhos 

toscanos, mas que, na sua avaliação, é sempre um pouco 

“rústica”, em favor das variedades não-autóctones (Mer-

lot, Cabernet Sauvignon e, mais recentemente, Petit Verdot). No 

2007, que ainda não está sendo comercializado, ele sim-

plesmente excluiu a Sangiovese, deixando o corte com 50% 

de Merlot, 40% de Cabernet Sauvignon e 10% de Petit Verdot. 

o resultado é um vinho mais complexo, com notas florais 

e de especiarias aportadas pela PV, além de maior maciez 

e elegância em boca. Não por acaso, motta admite que o 

2007 “é o que melhor representa a minha personalidade”.

 Dentre os muitos vinhos interessantes que puderam ser 

degustados na World Wine experience itália, um, sem dú-

vida, merece destaque: o excepcional, em todos os aspectos, 

Passito Moscato 2007 do produtor luigi viola, da Calá-

bria, que faz parte do grupo de pequenas vinícolas italianas 

representadas pela volpe Pasini. o vinho é um corte de três 

uvas (Moscatel di Sarracena, Malvasia Bianca e Grenache), feito 

segundo práticas milenares, herdadas dos romanos, que in-

cluem o “cozimento” das duas últimas variedades. o resul-

tado é um vinho doce exótico e encantador, com um perfil 

aromático bem diferente (muito mais complexo) do que o 

habitualmente encontrado nos moscatos. infelizmente, são 

produzidas apenas 3.500 garrafas de meio litro dessa verda-

deira preciosidade, que rotolo, da volpe Pasini, define com 

propriedade como “patrimônio enológico” da itália.   
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