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Ao falar do Chablis, o mais conhecido 

vinho branco francês, não há como deixar 

de enfatizar que ele se tornou famoso, 

em grande parte, por sua mineralidade, 

atribuída aos solos pedregosos e de calcários 

fossilizados (kimméridgian) da região.

Chablis fica na Borgonha, a meio caminho 

entre Paris e Dijon, com vinhedos

em 20 comunas (ou cidades), classificados

em quatro apelações. Na base da pirâmide

temos o Petit Chablis (360 hectares),

e, progressivamente, até o topo, o Chablis 

genérico (a maioria, 2.330 hectares), Premier 

Cru (773 hectares) e, no ápice, o Grand 

Cru (sete climats ou terroirs, totalizando 

100,6 hectares): Les Clos, Blanchot, Valmur, 

Grenouilles, Vaudésir, Bougros e Preuses. 
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 identificar as especificidades de cada um dos ter-

roirs no vinho, em degustações às cegas, não é tarefa 

fácil, mesmo para profissionais, como bem demons-

trou Antoine Gerbelle em artigo na “revue du Vin 

de France”. ele conta que convidou cinco eminen-

tes especialistas 

em Chablis para 

descobrir de qual 

terroir vinha o 

rótulo que esta-

vam degustando. 

segundo Gerbel-

le, a dificuldade 

encontrada pelos 

experts foi maior 

ainda quando se 

pediu que identi-

ficassem alguns Premiers Crus (Montée de tonner-

re, Côte de Léchet, Mont de Milieu, Fourchaume, 

Vaillons, Montmains e Beauroy). há cerca de 30 

vinhedos classificados como Premiers Crus que, ge-

ralmente, apresentam maior complexidade e mine-

ralidade do que o Chablis genérico, mais simples.

As váriAs personAlidAdes 
dos GrAnd Crus 

 Gerbelle caracteriza bem cada um dos GC 

quando, nos subtítulos do texto citado, faz as as-

sociações: Les Clos, o arquétipo; Blanchot, o aus-

tero; Valmur, retido ou contido na fonte; Vau-

désir, o mais feminino; Preuses, o indefinível; 

Bougros, o produtivo, e Grenouilles, o delicado. 

 o mais conhecido de todos é o Les Clos, represen-

tando o terroir mais vasto (um quarto da superfície dos 

GC). Praticamente todas as grandes casas (domaines 

ou vinícolas) têm parcelas nesse famoso vinhedo. são 

vinhos cuja reputação se dá também por sua enorme 

capacidade de envelhecimento. “Muito fechado em 

sua juventude, o Les Clos permite que toda a sua 

profundidade exploda passados vinte anos de guar-

da”, diz Gerbelle. Aqui temos a Chardonnay (única 

uva presente no Chablis) em toda a sua pungência, 

rica em álcool, cujo poder vai sendo domado pelo 

tempo na garrafa. É preciso paciência quando se tem 

nas mãos um bom Les Clos, ainda mais se for de boa 

safra. e você será, com certeza, muito gratificado pela 

espera. Degustei recentemente, in loco, alguns exem-

plares da grande safra de 2002, que ainda pareciam 

estar na infância. sem dúvida, o Les Clos é “o cara” 

quando se fala em Chablis. 

 Blanchot, que recebe esse nome pela brancu-

ra de seu solo calcário, mostra nos vinhos uma 

austeridade incompreendida (pela forte mine-

ralidade), que alguns tentam domar utilizan-

do uma boa proporção de barricas novas. ou-

tros, porém, ficam encantados pelo seu aspecto 

mais brutal e pela sua secura cortante. Nada do 

algo doce (dose quase homeopática) que pode-

ria se encontrar, por exemplo, num Les Clos. 

 Ao falar do Valmur (zona no centro das coli-

nas dos GC), de imediato o associamos a vinhos 

fechados, com dificuldade para se abrir, de aci-

dez marcante. Na série apresentada por Gerbelle, 

foi o mais facilmente identificado pelos experts, 

por seu caráter atarracado, emburrado (fechado). 

 entre Preuses e Grenouilles, Vaudésir, tem solo 

mais argiloso que calcário. seus Chardonnays são os 

que mais preco-

cemente podem 

ser abordados 

ainda na juven-

tude. No seu ter-

ritório, uma par-

cela de 2,35 hec-

tares é declarada 

com o nome de 

Moutonne (mo-

nópole da Domaine Long-Depaquit, Moutonne in-

clui ainda uma pequena parte de Preuses). em geral 

o La Moutonne é impressionante, muito raro e caro.

 De Preuses,  dependendo do sít io, nascem 

dois vinhos distintos:  um fechado, introspectivo 

(área mais próxima de Bougros) e o outro, mais 
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redondo, gordo (mais próximo de Vaudésir) .

 A Noroeste das colinas dos GC, Bougros 

tem, em suas terras férteis, grande sensibili-

dade às geadas e enorme produtividade (ima-

ginem algo que pode chegar a 100 hectolitros 

por hectares). Grenouilles é a menor dos GC 

(menos de 10 hectares) e está situada na par-

te mais baixa das colinas. Ambas estão próxi-

mas às margens do rio serein, portanto, correm 

mais risco de geadas. entretanto, de Grenouilles 

saem Chardonnays de textura macia, delicados.

Montée de tonerre se destACA 
entre os preMiers Crus 
 

 são muitos climats ou terroirs diferentes produzindo 

vinhos de grande mineralidade e textura afirmativa. os 

mais conhecidos Chablis Premiers Crus (PC) são: Mon-

tée de Tonnerre, Côte de Léchet, Mont de Milieu, 

Fourchaume, Vaillons, Montmains e Beauroy.

 Montmains (115 hectares), Vaillons (128 hec-

tares) e Côte de Lechet (49 hectares) são conside-

rados os melhores PC da margem esquerda do rio 

serein (afluente do grande Yonne). todos são mais 

bem apreciados com oito a dez anos de guarda. o 

primeiro chama a atenção pela sua característica mais 

vegetal, o segun-

do pela minera-

lidade contida 

(maturação difí-

cil em anos frios) 

e o terceiro, em 

degrau acima 

dos dois, expres-

sa mineralidade 

e mais finesse.

Com vizinhança 

nobre (os grands 

crus) e solo argi-

loso o Montée de tonenerre (43 hectares), pode em 

boas mãos, chegar ao nível de um GC e encantar por 

sua riqueza, toque floral e mineralidade. Não por acaso 

dois dos mais conhecidos produtores de Chablis estão 

aqui: Dauvissat e François ravenau (provavelmente a 

propriedade mais famosa da região). Margem direita.

 Fourchaume (136 hectares, distribuídos de ma-

neira heterogênea) é o mais extenso dos PC e talvez 

seja o mais abordável ainda na juventude. também 

da margem direita.

 Beauroy (56 hectares) chama a atenção por 

seus Chardonnays redondos, ricos e complexos. Mar-

gem esquerda.

 Mont de Milieu (42 hectares), próximo de 

Mont de tonnerre, apesar de sua notoriedade, 

pode se constituir em uma decepção quando aberta 

a garrafa. Margem direita.

 outros Chablis Premiers Crus: Vau de Vey ou 

Vaudevey (status de PC em 1996), Vau Ligneau, 

Les Beauregards, Chaume de Talvat (todos 

da margem esquerda), Berdiot, Côte de Vauba-

rousse, Les Fourneaux, Vaucoupins, Vosgros 

(todos da margem direita).

• Quando há mesclas de uvas de vinhedos Premiers

 Crus, a referência no rótulo é Premier Cru,

 sem o nome da parcela ou climats.

• Devido ao perigo de geadas na região, em 1978

 foi feito um grande lago em Auxerre, que pelo

 sistema de aspersão minimizaria esta possibilidade.

• A produção anual de Chablis gira em torno

 de 30 milhões de garrafas. Desse total, os Grands

 Crus constituem a menor parcela (menos ainda

 de Grenouilles) e isso – além, é claro, de sua

 fantástica qualidade – faz com que sejam mais caros. 

• No Livre de Cave (lindo, por sinal) do restaurante

 da L’Hostellerie des Clos há 900 referências, sendo

 400 de vinhos Chablis. Os mais caros entre eles

 são um Cuvée “Moutonne” 1966 do Domaine

 Long-Depaquit e um les Clos 1975 de Jean-Paul Droin

 (ambos 400 euros). Por um pouco menos, pode-se

 provar o Blanchot de d. servin 1976 (300 euros)

 e dois exemplares do les Clos de d. laroche:

 1971 (320 euros) e 1975 (300 euros).

À esquerda, o guia especializado mostrando 
pedaço de solo fossilizado, típico da região.
À direita, alguns rótulos antigos que decoram
o interior da Cave da Hostellerie des Clos 
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g p lv i n o @ t e r r a . c o m . b r

Feira dominical em pracinha de Chablis onde é 
possível encontrar produtos gourmets deliciosos 
da região como foie gras, mel, terrines etc.



HospedAGeM – l’Hostellerie des Clos bei-

ra quase a perfeição no quesito qualidade 

de atendimento. O restaurante e sua cave 

(adega do século 16) devem ser aproveitadas 

ao máximo. O menu de 78 euros é de “tirar o 

chapéu”. Na cave, há diferentes opções de 

convites enogastronômicos para duas pesso-

as, mas é necessário reservar. Aos domingos, 

perto do hotel, funciona uma feira que não 

pode deixar de ser visitada, com produtos da 

região (mel, presuntos, geleias, queijos, foie 

gras etc.). Também próximo fica o restaurante 

le Bistrot des Grands Crus. Sendo época de 

cerejas você poderá aproveitar e saboreá-las 

no pé que existe no fundo do hotel. Inesque-

cível! O hotel fica na rue Jules-Rathier, 89800 

(+33 03 86421063 ou contact@hostellerie-des-

clos.fr ou www.hostellerie-des-clos.fr).

Para bolsos mais abastados, a dica para 

se hospedar é o relais & Château la Côte 

st-Jacques, em Joigny (perto de Chablis), 

do chef tri-estrelado Jean Michel Lorain. 

As opções dentro deste hotel/restauran-

te luxuosos são muitas para aqueles que 

amam o savoir-vivre (+33 03 86620970 ou 

www.cotesaintjacques.com).

restAurAnte – le Bistrot des Grands Crus 

sob a batuta do chef Michel Vignaud. Neste 

bistrot tudo é justo: ambiente, comida, vinho 

e atendimento. Imagine poder escolher um 

menu “formule” a 9,50 euros por um prato 

principal acompanhado de uma taça de Cha-

blis. Escolhi o menu de 20 euros (entrada, pra-

to principal e sobremesa), acompanhando-o 

de um Chablis pC da safra 2002 que arrasou!    

outros pAsseios nA reGião – Estando 

hospedado em Chablis, não há como dei-

xar de conhecer a Abadia cisterciense de 

pontigny (a 12 km de Chablis), os esplêndidos 

castelos de tanlay (a 24 km), tonnere com 

seu túmulo de Dionne (a 16 km), Auxerre com 

seus velhos quartiers (a 18 km), a autêntica 

vila medieval de noyers-sur-serein (a 24 km), 

e, um pouco mais longe, a velha Avallon com 

suas belas fortalezas (40 km) e a colina eter-

na de vézelay (49 km).

diCA – Quem pensa em viajar à região e 

quer ter a mordomia de um guia especializa-

do na vista aos vinhedos, além de participar 

de degustações dirigidas, pode recorrer a 

profissionais altamente qualificados. Minha 

indicação é Franck Chrétien (03 86 428454 

ou www.chablis-vititours.fr) Outras opções: 

Brendan Moore (03 86 815449 ou www.winw-

liaisons.com) e o enólogo Eric Szablowski (03 

86 189635 ou www.aucoreurduvin.com).

Dicas De enoturismo


