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DesconheciDo
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o vinho proDuziDo
no país poDe
surpreenDer,
nos mercaDos 
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pela moDerniDaDe
e alta qualiDaDe
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 A entrada da Bulgária na Comunida-

de Europeia (ainda não completamente 

efetivada, diga-se de passagem) permitiu 

o ingresso de investimentos significativos 

no país, tanto em termos de infraestrutura 

quanto em setores da economia, totalmente 

estatizada durante o regime comunista. 

 Sofia, a capital, exibe várias facetas con-

trastantes, colocando a monolítica e austera 

sede do Partido Comunista lado a lado com 

prédios modernos e arrojados.

 O mesmo acontece na indústria do vi-

nho: as antigas e imensas vinícolas, de pro-

dução estratosférica voltada para o mercado 

interno e qualidade pouco recomendável, co-

meçam a dividir a atenção com novos e ousa-

dos projetos, irrigados com generosas doses de 

capital europeu. Wine Style esteve na Bulgária 

e visitou a espetacular vinícola Edoardo Miro-

glio, em Elenovo, no coração do país.

 Edoardo Miroglio e seu filho Franco co-

mandam, no Piemonte, a Tenuta Carreta, 

cujos vinhos já estão no mercado brasileiro 

pela Ana Import, de Salvador. A Tenuta Car-

reta é conhecida não só pela excelência de seus 

vinhos como também pelo destacado enfoque 

que dá ao enoturismo, oferecendo confortá-

veis instalações aos turistas no sofisticado ho-

tel que mantém ao lado da vinícola em Alba. 

 Vislumbrando uma boa oportunidade de 

novos negócios, Miroglio, que também atua 

no ramo têxtil, adquiriu quatro mil hectares de 

terra em Elenovo, numa área propícia ao plan-

tio de uvas de alta qualidade, e ali implantou 

a mais moderna vinícola do país. Seu investi-

mento total foi de 22 milhões de euros, valor 

relevante para os dias de hoje. As obras foram 

iniciadas em 2003, e a Edoardo Miroglio ficou 

pronta um ano mais tarde — tempo recorde 

para um projeto desse tipo. Os vinhedos datam 

de 2001 e, atualmente, a área plantada com 

videiras soma aproximadamente mil hectares.
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 Os equipamentos usados na produção dos vi-

nhos, adquiridos na Itália, estão entre o que de 

mais moderno existe no mundo. O processo de pro-

dução é totalmente gravitacional, e boa parte da 

vinícola foi construída abaixo do nível do solo. 

 As barricas de carvalho são em sua maioria 

(90%) francesas, das melhores tanoarias. Segundo 

Miroglio, que nos acompanhou na visita, o princi-

pal objetivo é desenvolver variedades locais e criar 

uma identidade própria para os vinhos ali produ-

zidos. Para manter certa originalidade, uma parte 

das barricas tem como matéria-prima o carvalho 

búlgaro, que se combina bem com as uvas locais.

cepa francesa, terroir búlgaro
 As uvas autóctones merecem atenção especial, 

particularmente a Mavrud e a Melnik, que dão ori-

gem a vinhos interessantes e bastante diferentes. 

As uvas francesas também conseguem se expressar 

bem no terroir búlgaro, com especial destaque para 

a Pinot Noir e a Cabernet Franc. 

 Os vinhos de Pinot Noir produzidos pela Edoardo 

Miroglio impressionam pela tipicidade e pelo cará-

ter. Para Dessy Baicheva, a enóloga de planta, a Pi-

not Noir desta região necessita de algum tempo extra 

de madeira, o que se consegue não apenas com as 

clássicas barricas de 225 litros mas, também, com 

tonéis de três a cincos mil litros. Há também um Pi-

not Noir sem passagem por carvalho, 

com ênfase na fruta. Além de Dessy, 

o enólogo piemontês Marco Mon-

chero participa de todas as fases da 

produção dos vinhos Edoardo Miroglio.

 A primeira safra da EM Bulgária foi comercia-

lizada em 2004. A vinícola tem capacidade para 

produzir dois milhões de litros por ano e, hoje, 

trabalha com 60 a 70% dessa capacidade. Os es-

pumantes, baseados em Pinot Noir e Chardonnay, são 

produzidos pelo método champenoise, com segunda 

fermentação na garrafa e mínimo de dois anos de 

contato com a levedura, visando dar aos vinhos 

mais complexidade e caráter. Vale a pena destacar 

que os espumantes impressionaram pelo frescor e 

pelo equilíbrio, com boa fruta, caráter delicado de 

leveduras e muito boa expressão na boca.

 Ao lado da vinícola, Eduardo Miroglio construiu um 

hotel de luxo, o Soli Invicto, com dez suítes, sala de de-

gustação e restaurante de nível internacional, totalmen-

te equipado para receber turistas de todo o mundo. 

Mais informações: www.emiroglio-wine.com


