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Degustações
De alto nível,
cenário De 
granDe beleza 
e organização 
precisa garantiram
o sucesso 
Do encontro 
internacional
Do vinho, realizaDo 
em peDra azul,
espírito santo,
que Deverá se 
repetir em 2010

 o sucesso de um evento depende

sempre da conjugação de diversos

fatores. a qualidade da programação 

e dos palestrantes certamente

é fundamental. o local escolhido para

a sua realização e a organização vêm

logo a seguir, pois podem comprometer

todo um trabalho sério de conteúdo.

e, quando o vinho é a própria razão

do evento, a qualidade, representatividade

e diversidade de o que será degustado

torna-se fator crítico. o Encontro 

Internacional do Vinho, realizado

entre os dias 22 e 25 de outubro, em Pedra

azul, no espírito santo, foi aprovado

com louvor em todos esses quesitos. 

organizado pela empresa Premium,

de vitória, que integra a rede gazeta,

maior empresa de comunicação do estado, 

afiliada à rede globo, o encontro

contou com  o apoio da Wine style. 

O vinho   sobe a serra



 uma única apresentação como a de nicolas 

Joly sobre os vinhos biodinâmicos já teria 

justificado a viagem a essa belíssima região 

montanhosa, distante aproximadamente 90 

minutos de carro de vitória. além do relato 

apaixonado e apaixonante do que é fazer vinhos 

segundo a cultura biodinâmica, por aquele que 

é seu maior expoente, os participantes foram 

brindados com uma degustação suis generis, 

conduzida por Joly, que procurou destacar mais 

a “personalidade” de cada vinho do que aspectos 

como acidez, álcool ou qualidade dos taninos. Joly 

também surpreendeu os presentes ao recomendar 

que os vinhos brancos fossem degustados à 

temperatura ambiente e ao começar a degustação 

pelos tintos e não pelos brancos, como é praxe. É 

bom que se diga que entre os brancos estavam 

dois de seus vinhos mais reputados: Clos de 

la Bergerie 2005 e Clos de la Coulée de 

Serrant 2004. um dos convidados do evento, o 

master sommelier chileno héctor vergara, com 

larga experiência em restaurantes, recomendou 

enfaticamente provar foie gras com este último 

em lugar de sauternes, como manda a tradição.  

 a apresentação e degustação feitas por Joly 

foram apenas um dos muitos destaques do even-

to, que começou com uma palestra conduzida 

por Javier arauz sob o título “espanha: antigo 

ou novo estilo?”. arauz, que além de membro 

da Wine academy of  spain é tutor recomen-

dado pelo Wset (Wine and spirits education 

trust) de londres, deu uma verdadeira aula so-

bre o atual estágio da vitivinicultura espanhola, 

ilustrada por vinhos que, independentemente 

de seu estilo, tinham em comum a excepcional 

qualidade. o estilo antigo (tradicional talvez 

fosse um termo mais adequado) foi represen-

tado pelo mais emblemático vinho espanhol, 

o Vega Sicília “Único” safra 1998. o estilo 

novo (ou moderno) por vinhos como os excep-

cionais Aalto PS 2005, Neo Punto Escenzia 

2006 e o exclusivo La Mula de la Quietud 

2005. este último é 100% Tinta de Toro (a co-

nhecida Tempranillo), oriunda de um vinhedo 

com mais de 100 anos de idade. na safra 2005, 

foram produzidas apenas 1.500 garrafas. 

“ItálIa mOnumental” fOI 
O tema de danIO Braga
 da mesma forma que a espanha, a itália 

teve direito a uma sessão exclusiva. e ninguém 

melhor indicado para apresentá-la do que o 

ítalo-brasileiro danio Braga, presidente nacio-

nal da associação Brasileira de sommeliers. 

italiano de nascença e brasileiro por adoção, 

danio foi dono, por muitos anos, do restauran-

te enotria, no rio, um dos precursores da eno-

gastronomia de alto nível no país. sob o título 

“itália monumental”, a degustação conduzida 

por ele incluiu vinhos como o lendário Sassi-

caia, safra 2006, supertoscano de alma france-

sa, pois é um corte de 85% Cabernet Sauvignon e 

Joly (à esquerda): testemunho apaixonado e degustação suis generis; Telles: as diferenças do terroir de Bordeaux Arauz: Espanha moderna e tradicional; Garcin: experiência em Bordeaux e em Mendoza

15% Cabernet Franc; e o Olmaia Col D´Orcia 

2004, outro ítalo-francês (é um igt 100% Ca-

bernet Sauvignon). e o moderno Zisola Doppio 

Zeta 2007, um corte de Nero d´Avola, Syrah e 

Cabernet Franc, produzido na sicília pela família 

mazzei, mais conhecida por seus Chianti.

 Chile e argentina, que juntos respondem por 

mais de 70% dos vinhos importados pelo Brasil, 

não poderiam faltar num evento como esse. mas 

foram apresentados sob um ângulo diferente, na 

sessão “américa do sul por Franceses”. Como o 

título deixa claro, os vinhos selecionados para a 

degustação têm a marca de produtores ou enólo-

gos de origem francesa. dois deles, presentes no 

evento, participaram da mesa-redonda coorde-

nada por vergara: helène garcin e Jean Pascal 

lacaze. a primeira, que, junto com o marido, 

é importante produtora em Bordeaux, falou do 

vinho que faz em mendoza, o Poesia, que ela 

própria classificou como “feminino”, um dos três 

representantes argentinos na degustação (os ou-

tros dois foram o Linda Flor e o Cuvelier de 

Los Andes Gran Malbec); lacaze, que vive 

há muitos anos no Chile, é o nome por trás do 

Domus Aurea, que não por acaso é um típico 

corte bordalês (Cabernet Sauvignon, Merlot e Ca-

bernet Franc). Junto com o Domus Aurea 2005, 

representaram o time chileno outros dois pesos-

pesados: Clos Apalta 2006 e Almaviva 2001. 

Curiosamente, o último, servido de uma garrafa 

“imperial” (6 litros) mostrou-se muito evoluído e 

bem abaixo do esperado para um vinho do seu 

nível. o da safra 2005, incluído em outra degus-

tação, saiu-se bem melhor.

 

nO fInal, BOrdeaux
e Champagne
 dois painéis com propostas diferenciadas 

ofereceram aos participantes uma amostra de o 

que se produz em regiões muito diversas: o pri-

meiro foi apresentado pela jornalista colombia-

na radicada no Chile, mariana martinez, edi-

tora do site planetavino.com. e focou “vinhos de 

rios”. o segundo, que teve vergara como res-

ponsável, abordou “as novas fronteiras do mun-

do do vinho”. os vinhos degustados nessas duas 

sessões formaram um amplo espectro que foi 

do excelente espumante brasileiro Cave Beis-

se Nature 2003 ao evoluído libanês Château 

Musar 2001, passando, entre outros, pelo es-

panhol Antonino Izquierdo 2006, o italia-

no Nearco IGT 2005 e o austríaco Riesling 

Smarag 2006 do grande produtor nikolaihof. 

  seguindo a máxima norte-americana do 

“save the best for last” (guardar o melhor para 

o final), o encontro culminou com três sessões 

que certamente deixaram saudades nos que de-

las participaram. uma (“Porque 100 pontos?”), 

pelo caráter absolutamente exclusivo dos vi-

nhos degustados, exigiu inscrição à parte do 

evento principal. e reuniu nada menos que três 

dos cinco vinhos aos quais, até hoje, a revista 
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especializada Wine & spirits atribuiu 100 pontos. 

a degustação foi conduzida pelo próprio editor 

da W&s, Joshua greene, que explicou os critérios 

usados pela revista para considerar esses vinhos 

“perfeitos” (ver, a seguir, texto especial sobre essa 

degustação). as outras duas tiveram como tema 

“as diferenças do terroir de Bordeaux” e “Cham-

pagne: o segredo dos pequenos produtores”. a 

primeira foi apresentada por mario telles Jr., 

diretor e ex-presidente da aBs-sP e editor da 

Wine style. e contou com a participação muito 

especial de hélène garcin, já que três dos vinhos 

degustados são produzidos por ela e pelo marido: 

Château Haut Bergey 2005,  Clos L´Église 

2004 e Barde-Haut 2003. o painel, um dos 

mais equilibrados de todo o evento, incluiu tam-

bém o elegante Rauzan-Ségla 2005, o menos 

conhecido Marojallia 2004, o moderno e sedu-

tor Virginie de Valandraud 2005 (a propósito 

dos vinhos de Jean-luc thunevin, ver reporta-

gem da edição anterior de Wine style) e aquele 

que era certamente um dos “vinhos de sonho” de 

muitos dos presentes: o clássico Château Mou-

ton Rothschild 2004, que dispensa adjetivos.

 Para que o astral dos cerca de 200 partici-

pantes do encontro permanecesse alto até o fi-

nal, os organizadores do evento deixaram acer-

tadamente para o encerramento uma também 

excepcional degustação de champagnes, apre-

sentada por arthur azevedo, também diretor e 

ex-presidente da aBs-sP e editor da Wine style. 

a simples presença no painel de vinhos a ser de-

gustados do Jacques Selosse Substance, um 

champanhe raro mesmo na França e que poucos 

privilegiados brasileiros já tiveram oportunida-

de de degustar, por si só justificava a expectativa 

que antecedeu o painel. o Substance acabou 

dominando os debates, já que muitos dos presen-

tes, inclusive palestrantes como garcin, green e 

Joly, tiveram dificuldades em analisá-lo, dada as 

condições muito particulares que envolvem a sua 

produção (ver quadro sobre essa degustação). a 

estrela da última sessão do encontro, quase por 

unanimidade, foi o igualmente exclusivo Salon 

Blanc des Blancs 1997.

 ao descer a serra capixaba em direção a vi-

tória, para dali voltar a seus respectivos estados 

de origem – muitos vieram de minas gerais, são 

Paulo e rio de Janeiro, além, é claro, do próprio 

espírito santo –, os participantes do encontro 

levavam na memória a lembrança de vinhos 

inesquecíveis como o Salon, o Mouton Ro-

thschild, o Clos de la Coulée de Serrant e 

de tantos outros degustados nos três dias de um 

evento muito bem organizado, num local privi-

legiado pela natureza. Junto com essa gostosa 

lembrança, certamente a expectativa de que o 

encontro internacional do vinho voltará, ainda 

melhor, em 2010. 

Mais informações sobre o Encontro no site:

www.premium.srv.br

por  arthur azevedo

 incredulidade. essa é a palavra que me-

lhor define o sentimento que tomou conta 

de todos os presentes, quando se espalhou a 

notícia que Joshua greene dera instruções 

expressas para que os maravilhosos Krug 

1996 e 1998 fossem decantados algumas 

horas antes da degustação que conduziria. Como? 

servir champanhe, ainda mais desse nível, sem as 

preciosas bolhas? Quem ousaria cometer tamanho sa-

crilégio contra o mais precioso espumante de Cham-

pagne, ainda mais em safra mítica como foi 1996? 

o autor da ousadia é um americano de 

aparência tímida e fala tranquila. e não lhe 

faltam credenciais. greene é editor e “pu-

blisher” da conceituada revista Wine & spi-

rits, desde 1986, e tornou-se seu proprietá-

rio a partir de 1989. É ele que avalia vinhos 

da Califórnia, Bordeaux, Borgonha, Champagne, 

Portugal, rioja, austrália, nova zelândia e África do 

sul. viajante contumaz, conhece praticamente todas 

as principais regiões vinícolas do mundo, mas a parti-

cipação no Primeiro Encontro Internacional do 

58 Krug 1996
a nOIte em que se deCantOu um

Joshua Greene,  editor da revista Wine & spirits mostrou,
de forma obJetiva e extremamente didática,  porque mesmo quando se 

comparam Grandes vinhos,  um pode receber 100 pontos e outro não
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Vinho, em Pedra Azul, ES, foi sua primeira visita ao 

Brasil. Greene transmite muita segurança em seus co-

mentários e conduziu de forma exemplar a degusta-

ção, cujo título já dava uma ideia de o que esperar: Por 

que 100 pontos? Ou seja, quais os critérios que levam 

a Wine & Spiritis a atribuir 100 pontos (ou seja, consi-

derá-lo perfeito) a um vinho? Seria uma avaliação úni-

ca, levando-se em conta o potencial futuro do vinho, 

tal como faz a Wine Advocate de Parker? Ou haveria 

outra metodologia por trás de tão expressiva nota? 

 Obviamente, a apre-

sentação de Greene teve 

como base a degustação 

de três dos cinco vinhos 

(*) aos quais, até hoje, a 

publicação atribuiu sua 

cotação máxima. Logo 

no início, Greene pon-

derou que a maioria dos 

leitores/consumidores 

entende muito mais fa-

cilmente a atribuição 

da nota 100 a um vinho 

potente, extraído, alco-

ólico, no mais contun-

dente estilo “blockbus-

ter”, do que a um vinho 

sofisticado, elegante e complexo. Essa distorção, se-

gundo ele, ocorre pela associação indevida de que 

a nota 100 está reservada para um único estilo de 

vinho, onde o “mais” é o que interessa. Não é bem 

assim, segundo ele. Explicando a metodologia utili-

zada pela Wine & Spirits, Joshua destacou o fato de 

que todas as degustações da revista são feitas inicial-

mente pelos editores especializados; e que, quando 

um vinho chama a atenção e se torna candidato ao 

score máximo, passará por uma criteriosa avaliação 

pelo corpo de editores, usando alguns recursos adi-

cionais. Talvez o principal deles seja a decantação 

seletiva dos vinhos, como fez na degustação em Pe-

dra Azul, e que tanta celeuma provocou inicialmente.

 Para começar, foram apresentadas duas safras 

(1996 e 1998) do champanhe Krug, um dos ícones 

máximos da França, que dispensa apresentações. A 

Wine & Spirits atribuiu nota 100 ao Krug 1996 e 

apenas quatro pontos a menos (96) ao 1998. Os dois 

champanhes foram servidos em duas amostras: uma 

decantada duas horas antes do serviço, portanto sem 

gás, e servida a 16ºC; outra em sua apresentação 

original, com o gás preservado e a 12ºC. Quando 

se avalia a primeira versão, com o champanhe 

decantado, a verdade aparece de forma cristalina e 

absoluta. O Krug 1996 

é muito mais interessante 

e complexo que o Krug 

1998. Os clássicos aromas 

de champanhe, que são o 

DNA da maison Krug, 

a saber, frutas secas, 

brioches, amanteigado 

e tostado se mostram 

muito mais intensos, 

profundos e sofisticados 

no 1996. Em tempo: 

os mesmos aromas 

também estão presentes 

na outra amostra – 

afinal, o 1998 é outro 

belíssimo vinho –, mas de 

forma muito menos incisiva. A comparação é cruel.

 Curiosamente, nos champanhes servidos da 

forma normal, ou seja, com o gás intacto, a dife-

rença não é tão perceptível e ambos se compor-

tam muito bem na boca, com toda a potência, 

classe e sofisticação que se espera de um Krug. No 

caso específico, a decantação, que assustou a todos, 

foi o fator decisivo, segundo Joshua, para se atri-

buir a nota máxima ao Krug 1996 e não ao 1998.

 O acerto da metodologia foi confirmado na 

degustação que seguiu, reunindo duas safras con-

sideradas míticas (2000 e 2005) do extraordinário 

Château Latour. Qual seria a melhor? Porque a 

W&S atribuiu nota 100 ao Latour 2005 e não ao 

2000, que recebeu “apenas” 95 pontos?

Latour, em duas
safras míticas
 nas palavras de greene, o Latour 2005 é o mais 

brilhante em muitos anos, com pureza de fruta inigua-

lável e taninos de excepcional qualidade, fruto de uma 

safra perfeita em todos os momentos do ciclo vegetativo 

da videira. Já o 2000, segundo ele, enfrentou alguns mo-

mentos difíceis, como chuva na hora errada, apesar do 

tempo no final de safra ter sido perfeito. seria possível 

detectar diferenças tão sutis nos vinhos das duas safras? 

de novo, o uso da decantação foi decisivo. Joshua tra-

balhou com duas amostras diferentes de cada vinho. a 

primeira, com nada menos de 24 horas de decantação; 

a segunda, com 2 horas de decantação.

 Primeiro foram analisadas as amostras decantadas 

duas horas antes. nesse primeiro exercício, o Latour 

2000 apresentou-se muito bem, com aromas de média 

intensidade, marcados pela fruta. na boca os taninos 

estavam bastante evidentes, equilibrados pela boa aci-

dez e pelo bom extrato. interessante, mas sem grande 

expansão na boca e com final algo austero. nas mesmas 

condições, o Latour 2005 mostrou aromas um pouco 

mais fechados, porém mais complexos. além do frutado 

elegante, notas minerais, tostado sutil e delicados toques 

de couro. melhor que o 2000, mas por muito pouco. 

 a surpresa veio quando foram servidas as amostras 

com 24 horas de decantação. a diferença entre os vi-

nhos se tornou abissal, ficando evidente que o Latour 

2005 é muito melhor do que o 2000 por qualquer crité-

rio que se adote. Para dizer a verdade, o Latour 2000 

simplesmente sumiu após 24 horas de decanter, per-

dendo praticamente toda a riqueza aromática e mos-

trando pouca expressão no paladar (para evitar esse 

risco, greene recomenda, a quem quiser fazer teste se-

melhante, que o vinho seja decantado e imediatamente 

devolvido à garrafa original, o que não ocorreu em Pe-

dra azul). Já o Latour 2005 nem parecia o mesmo vi-

nho ainda tímido de antes. não só apresentou aromas 

mais abertos e melhor definidos como melhorou muito 

na boca, com sabores deliciosos e retro-olfato delicado 

e elegante. um belíssimo vinho. Com a decantação por 

24 horas, as diferenças entre os dois tornaram-se cla-

ramente aparentes. Joshua explicou que sempre utiliza 

esse expediente para testar a qualidade do vinho pre-

tendente a nota 100.

 Para finalizar sua brilhante apresentação, greene 

mostrou a joia da coroa, outro vinho extraordinário 

agraciado com 100 pontos: o fabuloso Royal Toka-

ji Essencia 1999, um néctar com nada menos que 

600 gramas de açúcar residual por litro, produzido 

somente com o mosto-flor de uvas Furmint acometidas 

por botritis. Para se ter uma ideia da dificuldade para 

se obter esse vinho, que tem apenas 2,9% de álcool, 

basta dizer que são necessários 96 kg de uvas para se 

produzir apenas 1 litro do vinho. de cor âmbar, apre-

senta viscosidade e untuosidade difíceis de se descre-

ver. os aromas remetem a frutas deliciosamente ca-

ramelizadas, mel e ligeiro tostado. na boca é espesso, 

com intensa doçura contrabalançada pela boa acidez, 

persistência interminável e retro-olfato celestial. uma 

experiência inesquecível.

também maraviLhoso, 
6 Puttonyos recebeu 
“aPenas” 97 Pontos
 só para servir de contraponto, foi servido outro gran-

de tokaji, o Royal Tokaji Mézes Maly 6 Puttonyos, 

ao qual a Wine & spirits atribuiu apenas três pontos a 

menos (97). embora talvez seja até mais fácil de beber e 

também maravilhoso, o 6 Puttonyos acabou eclipsado 

por seu compatriota mais nobre. 

 ao final, quem participou dessa prova realmente 

excepcional saiu com a certeza de que a degustação e 

seu brilhante condutor, como os vinhos apresentados, 

também mereceria nota máxima, principalmente por 

ter ensinado a todos o valor de um método de avaliação 

especialmente útil quando se deseja comparar grandes 

vinhos de qualidade (quase) equivalente. 

(*) além dos degustados no Encontro Internacional do Vinho, os 

outros dois vinhos que receberam nota 100 da Wine & Spirits 

foram os champanhes Roederer Cristal, em suas versões Brut 

e Rosé, da safra 2002.  
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a degustação “Champagne – a 

magia dos Pequenos Produ-

tores”, conduzida por arthur 

azevedo, editor de Wine style, 

encerrou o Encontro Inter-

nacional do Vinho e desenca-

deou grande controvérsia entre 

seus felizes participantes. ela teve como epicentro, 

justamente, a própria estrela dessa última sessão: o 

raro e cultuado Jacques Selosse Substance, um 

champanhe de exceção mesmo na França, cujo pre-

ço de mercado beira os dois mil reais a garrafa. os 

comentários ao final da degustação, inclusive por al-

guns dos convidados estrangeiros do evento (Joshua 

greene, hélène garcin e nicolas Joly), revelaram 

a dificuldade em enquadrar o Substance na pró-

pria categoria champanhe, dadas as característi-

cas peculiares que cercam sua pequena produção. 

 a perplexidade dos presentes pode ser perso-

nificada na sinceridade da francesa garcin, que 

admitiu não ter a menor condição de opinar so-

bre o Substance, já que era diferente de tudo 

o que conhecia sobre Champagne. realmente, 

é um vinho que foge a qualquer padrão de com-

paração, especialmente aos padrões tradicio-

nais. e que comprova, uma vez mais, que a mão 

do produtor pode fazer enorme diferença na ex-

pressão final de um vinho; e que ela sempre está 

presente em grandes vinhos, como o Substance. 

 o Substance é produzido pelo genial anselme 

selosse, filho de Jacques. e seus vinhos de há muito 

encantam e intrigam a todos os que têm a oportuni-

dade de prová-los, como ocorreu no espírito santo. 

Para se ter uma ideia de quão exclusivo é o Substan-

ce, basta mencionar que o Encontro Internacio-

nal do Vinho foi a primeira vez em que ele foi apre-

sentado numa degustação com cerca de 200 partici-

pantes. e em que nenhum dos presentes, incluindo 

os convidados estrangeiros, já o havia provado antes.

“soLera” iniciada em 1986 
confere ao substance 
seu caráter único
 Para a produção do Substance, anselme utiliza 

Chardonnay e Pinot Noir de vinhedos especiais, com 

baixo rendimento; e faz a primeira fermentação em 

barricas de tamanhos diversos (228, 400 e 600 li-

tros). o vinho permanece por 12 meses nas barricas 

menores (16% novas). os vinhos de reserva perma-

necem em tonel durante o primeiro ano e são, de-

pois, guardados em aço inoxidável. a grande dife-

rença do Substance reside no fato de que, a cada 

ano, 22% do vinho de reserva tem como origem 

uma antiga solera, iniciada em 1986, e constituída 

por vinhos de duas parcelas de avize, o que confere 

a esse champanhe seu caráter único. após a retirada 

do sedimento, o Substance permanece por mais 5 

a 6 anos em garrafa, sendo então liberado para a 

venda. o teor de açúcar é de 0 a 4 gramas por litro.

 o prolongado tempo de envelhecimento na gar-

rafa, sem o contato com as leveduras, e o uso de 

vinhos de solera, naturalmente oxidados, propiciam 

o surgimento de aromas pouco habituais, como os 

que remetem a cogumelos e notas terrosas. o cará-

ter oxidativo poderia, erroneamente, ser atribuído 

a problemas com a conservação do champanhe, o 

que não é absolutamente o caso. somado a tudo 

isso, o Substance ainda mostra deliciosos aromas 

de chocolate e café torrado. na boca tem muita in-

tensidade e vigor, alta acidez, boa concentração de 

sabores, longa persistência e retro-olfato intenso. 

Curiosamente, não apresenta espuma exuberante, o 

que o diferencia ainda mais de outros champanhes.

 Por tudo isso, a famosa crítica inglesa Jancis ro-

binson não hesita em afirmar textualmente que “to-

dos os amantes de Champagne, e possivelmente todo 

apaixonado por vinhos, devem dar-se a oportunida-

de de, pelo menos uma vez na vida, degustar um dos 

vinhos produzidos por selosse”. depois do Encon-

tro Internacional do Vinho, cerca de 200 brasi-

leiros estão entre eles. segundo a mesma Jancis, esses 

pequenos produtores, conhecidos como os “artesãos 

de Champagne”, só trabalham com uvas próprias, 

provenientes de vinhedos de baixo rendimento; 

usam carvalho na maturação dos vinhos base; pro-

duzem champanhes com quantidade de açúcar no li-

cor de dosagem cada vez menor e, paradoxalmente, 

buscam produzir vinhos com menor efervescência.
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biodinâmicos também 
chamaram a atenção
 o substance foi apenas um dos ótimos exemplos 

dessas pequenas obras-de-arte na degustação de Pe-

dra azul. outro foi o Paul Bara Comtesse Ma-

rie de France Grand Cru Brut 1998, um Blanc 

de noirs (100% Pinot Noir grand Cru Bouzy) foi. 

ele não faz fermentação maloláctica e a primeira 

fermentação se dá em cubas, seguida por seis meses 

de contato com a levedura nas próprias cubas e por 

um mínimo de 5 anos na garra-

fa. o Paul Bara mostrou-se de-

licado e elegante, com aromas 

de frutas secas e amanteigado. 

 Já o Fleury Biodinâmico 

(não safrado) foi outro vinho difí-

cil de classificar, exibindo um es-

tilo também muito diferenciado, 

marcado pelos delicados aromas 

de frutas secas e toques lácteos, 

com boa expressão e equilíbrio. 

o americano Joshua greene, 

editor da revista Wine & spirits, fez um interessante 

comentário a respeito desse vinho. ele se disse surpre-

so em degustar um champanhe biodinâmico, já que é 

quase impossível seguir os preceitos biodinâmicos em 

Champagne, visto serem necessárias muitas interven-

ções e inoculação de leveduras para a segunda fermen-

tação, o que contraria os princípios da biodinâmica. 

Contrariando greene, Joly, o nome de maior expressão 

da filosofia biodinâmica, garantiu ser possível seguir as 

linhas gerais da biodinâmica em Champagne, o que re-

sultaria em vinhos-base mais puros e que expressariam, 

com maior propriedade, a verdadeira natureza do terroir.

 outro champanhe biodinâmico agradou bastante e 

veio alimentar ainda mais as discussões. o De Sousa 

Cuvée des Caudalies Brut Grand Cru, produzi-

do com uvas de avize, Cremant e oger, na Côte des 

Blancs, provenientes de vinhedos com manejo 100% 

biodinâmico e com primeira fermentação em barricas 

de carvalho (15% novas), mostrou-se fresco e aromá-

tico, com notas de café torrado e floral, num estilo 

que privilegia a sutileza em detrimento da potência. 

 numa degustação em que o Substance era a 

maior estrela, um velho conhecido acabou rou-

bando a cena.  estamos nos referindo ao Salon 

S, outro champanhe cujo status – e preço – não 

ficam a dever ao primeiro. um puríssimo Chardon-

nay, ele provem de mesnil-sur-oger, de um vinhe-

do com cerca de 1 hectare, conhecido como “le 

Jardin du salon”, e de outras 19 parcelas que, no 

total, atingem apenas 9,1 hectares. só produzi-

da em anos excepcionais (nos 

outros, torna-se delamotte), 

a Salon S Blanc de Blancs 

1997 degustada em Pedra azul 

é a síntese da perfeição. a pri-

meira fermentação é feita em 

aço inoxidável e ela não passa 

por fermentação maloláctica, 

o que preserva integralmente 

sua acidez e lhe confere gran-

de longevidade. registre-se 

que a Salon S permanece pelo 

menos 10 anos nas caves, em contato com as leve-

duras, antes de ser comercializada. a maravilho-

sa textura cremosa se funde com a paleta de aro-

mas, que inclui notas florais, frutas cítricas frescas, 

aromas fermentativos, tendo como pano de fun-

do registros tostados e minerais. a ótima acidez, 

perfeitamente equilibrada pela maciez, produz o 

milagre de torná-la, ao mesmo tempo, elegante e 

assertiva. Foi escolhida pela imensa maioria dos 

presentes como o champanhe preferido da degus-

tação. Joshua greene, que lhe dedicou entusias-

mados elogios, foi um deles. sob qualquer ótica é 

realmente um champanhe difícil de ser superado.

 ao final de uma daquelas degustações que, de 

fato, fazem jus ao adjetivo “inesquecível”, Salon 

S, para muitos, e Substance, para poucos, revela-

ram, cada qual a seu modo, mas de forma cristalina, 

a magia dos maravilhosos champanhes artesanais.

m a r i o @ w i n e s t y l e . c o m . b r
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