
vinícolas

	 Estrela	 de	 primeira	 grandeza	 na	 constelação	 das	

principais	 regiões	vinícolas	do	mundo,	a	Toscana	passa	

por	ótimo	momento	em	sua	secular	existência.	Terra	de	

grandes	vinhos	e	de	grandes	enólogos,	com	muita	tradi-

ção	e	renome,	sofreu,	num	passado	recente,	alguns	arra-

nhões	em	sua	 imagem,	 fruto	 talvez	de	certa	arrogância	

e	 da	 resistência	 de	 muitos	 produtores	 em	 responder	 às	

novas	exigências	do	mercado	internacional.

	 Hoje,	isso	é	passado,	pois	toda	a	região	respira	ares	da	

modernidade,	dando	tratamento	adequado	às	suas	uvas,	

que são processadas por modernas técnicas de vinificação, 

em	vinícolas	modernas	e	 totalmente	aparelhadas	para	a	

produção	 de	 vinhos	 de	 alta	 classe.	 Claro	 que	 não	 seria	

justo	nem	inteligente	abrir	mão	de	sua	uva	emblemática,	

a	Sangiovese,	pois	os	vinhos	perderiam	a	personalidade	e	o	

DNA	da	Toscana.	Os	melhores	produtores	rapidamente	

entenderam	 esta	 realidade,	 mudando	 a	 forma	 de	 culti-

var	 a	 uva,	 mas	 mantendo-a	 presente	 em	 seus	 melhores	
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e o dna que semPre a caracterizou



vinhos,	como	solista	ou	como	coadjuvante	de	outras	estrelas	de	primeira	gran-

deza	como	as	francesas	Cabernet Sauvignon	e	Merlot,	que	se	adaptaram	perfeita-

mente	à	região.

	 Nesse	cenário	moderno,	alguns	pequenos	produtores	começaram	a	mostrar	

novos	horizontes	para	o	vinho	da	Toscana,	comprando	terras	em	locais	nobres	e	

buscando	a	consultoria	de	renomados	enólogos	italianos	para	fazer	seus	vinhos.	

interessante	notar	que	esses	enólogos	têm	forte	ligação	cultural	com	a	região,	

o	que	os	ajuda	a	interpretar	melhor	cada	detalhe	do	terroir	e	da	casta	em	si.

	 foi	o	que	Wine	style	pôde	constatar	em	recente	visita	à	região,	organizada	

pela	Casa	flora	e	Porto	a	Porto,	importadoras	que	têm	ótimos	representantes	

dessa	nova	escola	italiana	de	produção	de	vinhos.

i BAlzini, um pArAíso entre FlorençA e sienA

	 foi	a	paixão	pelo	vinho	que	levou	vincenzo	d’isanto	a	comprar	uma	pequena	

parcela	 de	 terra	 (apenas	 4	 hectares)	 em	 Barberino	 val	 d’Elsa,	 a	 poucos	 quilô-

metros	 das	 cidades	 de	 siena	 e	 florença.	 Era	 um	 terre-

no	de	pequenas	elevações,	colinas	suaves,	onde	vicenzo	

plantou	 seu	 primeiro	 vinhedo,	 com	 o	 auxílio	 de	 Giulio	

Gambelli,	 renomado	 especialista	 italiano.	 Com	 as	 uvas	

ali	 cultivadas,	 Sangiovese	 e	 Cabernet Sauvignon,	 produziu	

um	vinho	IGT	que	fez	grande	sucesso.	iGT	(indicazio-

ne Geografica Típica), uma das novas classificações de 

vinhos	italianos,	foi	criada,	justamente,	para	reconhecer	

que	uma	região	pode	produzir	grandes	vinhos	sem	utili-

zar	apenas	as	variedades	autóctones	 (no	caso	a	Cabernet 

Sauvignon),	como	era	exigido	pela	legislação	anterior.	Nascia	o	i	Balzini	(hoje	o	i	

Balzini	White	label),	que	teve	seu	nome	derivado	da	designação	de	terreno	incli-

nado	(“balze,	balzini”)	na	Toscana.	Atualmente,	vincenzo	conta	com	a	preciosa	

ajuda	de	sua	esposa	Antonella,	um	verdadeiro	dínamo	que	movimenta	a	empresa	

e	que	funciona	como	a	embaixatriz	da	i	Balzini	em	todo	o	mundo.

	 Na	i	Balzini	tudo	é	realizado	em	pequena	escala,	desde	a	produção	das	uvas	

até	 o	produto	 final.	Os	 vinhedos	 são	 cuidadosamente	 cultivados,	 com	baixos	

rendimentos	e	controle	rigoroso	da	qualidade	das	uvas	produzidas.	O	terreno	

onde	estão	plantadas	a	Cabernet Sauvignon	 e	a	Merlot	 tem	solo	muito	particular,	

constituído	por	fina	areia	amarela	e	argila,	com	presença	freqüente	de	fósseis	

marinhos.	Já	a	Sangiovese	foi	plantada	num	terreno	formado	a	partir	da	desagre-

gação	de	uma	rocha	conhecida	na	Toscana	como	alberese,	que	se	revela	muito	

adequada	para	essa	casta.

	 O	clima	é	ideal	para	o	cultivo	de	uvas,	com	elevado	gradiente	de	temperatura	

entre o dia e a noite. A condução é em espaldeira e a orientação das fileiras é 

norte-sul,	propiciando	longa	exposição	ao	sol.	As	uvas	são	colhidas	manualmente,	
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e	 o	 mosto	 fermentado	 em	 tanques	 de	 aço	 inoxidável	

com	 controle	 de	 temperatura.	 Posteriormente,	 o	 vi-

nho	 é	 amadurecido	 em	 barricas	 de	 carvalho	 francês	

das	melhores	tonelerias,	usadas	no	máximo	três	vezes.	

uma	vez	engarrafado,	o	vinho	permanece	por	mais	12	

meses	na	vinícola,	antes	de	ser	comercializado.

	 somente	 dois	 vinhos	 são	 produzidos:	 o	 I Balzini 

White Label,	 um	 corte,	 em	 partes	 iguais,	 de	 Sangiove-

se	e	Cabernet Sauvignon;	e	o	I Balzini Black Label,	pro-

duzido	 a	 partir	 de	 1998,	 onde	 a	 Merlot	 entra	 em	 cena,	

roubando	 20%	 da	 participação	 da	 Cabernet Sauvignon.	

É	 importante	 ressaltar	 que	 os	 vinhos	 diferem	 apenas	

no	 corte	 final,	 não	havendo	de	 forma	nenhuma	o	 con-

ceito	 de	 primeiro	 e	 segundo	 vinho.	 são	 fruto	 do	 mes-

mo	 vinhedo	 e	 do	 mesmo	 terroir,	 diferindo	 apenas	 na	

sua	 composição.	 Nas	 duas	 degustações	 verticais	 que	

fizemos,	 ficou	patente	a	alta	qualidade	de	ambos,	 cada	

um	com	seu	próprio	estilo	e	proposta	diferenciada.	Em	

essência,	 pode-se	 dizer	 que	 o	 White	 label	 é	 mais	 ita-

liano	 e	 o	 Black	 label,	 definitivamente	 internacional.

verticAis revelAm inFluênciA
dAs condições climáticAs 

	 Conduzidas	 pelo	 enólogo	 Andrea	 Mazzoni,	 as	 duas	

verticais	dos	vinhos	da	i	Balzini	foram	muito	interessan-

tes	 não	 só	 para	 mostrar	 as	 diferenças	 entre	 os	 vinhos,	

como	também	a	influência	das	condições	climáticas	das	

várias	safras	em	sua	expressão	final.	

	 Em	 ambas	 as	 verticais,	 foram	 degustados	 vinhos	 de	

1998	 a	 2003.	 ficou	 bastante	 evidente	 que	 a	 caracte-

rística	 da	 safra,	 mais	 quente,	 mais	 fria	 ou	 equilibrada,	

assim	 como	 a	 ocorrência	 ou	 não	 de	 chuva,	 foi	 muito	

mais	 sentida	pelos	White	label	do	que	pelos	Black	la-

bel,	 mostrando	 que	 a	 Merlot	 tem	 grande	 influência	 no	

caráter	final	do	vinho.	Assim,	nos	anos	de	1998	e	2002,	

em	 que	 as	 chuvas	 foram	 mais	 intensas,	 o	 White	 label	

se	 mostrou	 mais	 austero,	 com	 aromas	 mais	 contidos	 e	

pouca	 concentração.	 Já	 o	 Black	 label	 teve	 comporta-

mento	exemplar,	o	98	já	plenamente	maduro	e	resolvido	

e	o	2002	com	surpreendente	complexidade	e	elegância.

	 Em	1999	e	2001,	a	 situação	 foi	bem	mais	 favorável	e	

as	 safras	 muito	 mais	 equilibradas,	 permitindo	 a	 perfeita	

maturação	das	uvas.	Os	White	label	dessas	safras	são	mui-

to	 semelhantes	 em	caráter,	 com	aromas	de	 tabaco,	 ervas	

aromáticas,	 frutas	

escuras	 e	 notas	

balsâmicas.	 Am-

bos	 mostram	 boa	

concentração,	 ta-

ninos	 de	 qualida-

de,	 ainda	 presen-

tes,	 e	 bom	 corpo.	

No	 lado	 dos	 Bla-

ck,	 sobra	 qualida-

de,	com	vantagem	

para	o	Black 2001,	 um	belo	vinho	de	aromas	 sutis,	que	

remetem	a	frutas	escuras	em	compota,	mescladas	a	notas	

florais, chocolate, especiarias e carvalho tostado. Com-

plexo e sofisticado, é, ao mesmo tempo, intenso e muito 

expressivo,	 com	 perfeito	 equilíbrio,	 ótima	 concentração,	

textura	 macia,	 longa	 persistência	 e	 retroolfato	 delicio-

so.	 O	 ponto	 forte	 do	 Black 1999	 está	 no	 seu	 nariz	 so-

fisticado,	 muito	 focado	 nos	 elementos	 minerais	 (pedra	

de	isqueiro),	mesclados	a	frutas	delicadas	e	fino	tostado.

	 	 Nos	 anos	 con-

siderados	 quen-

tes,	como	2000	e	

2003,	 a	 diferença	

entre	 os	 vinhos	

não	 é	 tão	 eviden-

te.	O	White 2000	

tem	 aromas	 deli-

cados,	 de	 frutas	

evo lu ída s , 	 com	

toques	 de	 cou-

ro,	 especiarias,	 chocolate	 e	 tostado.	 Equilibrado	 e	 con-

centrado	 na	 medida	 certa,	 tem	 boa	 expressão	 e	 muito	

boa	 persistência.	 O	 Black 2000	 encanta	 pelos	 aromas	

de	 frutas	 em	geléia	 e	pelos	 toques	 florais	 (lavanda).	Na	

boca	 é	 encorpado,	 complexo,	 longo	e	muito	agradável.

Andrea Mazzoni, enólogo da I Balzini, Vincenzo e Antonella d’Isanto, donos da vinícola
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	 Em	 2003	 o	 White	 mostrou	 bons	 aromas	 frutados,	

com	notas	minerais	e	de	alcatrão,	estrutura	tânica	robus-

ta,	bom	corpo	e	bastante	concentração.	um	estilo	exu-

berante,	que	reflete	o	caráter	da	safra.	Mas	quem	brilhou	

mesmo	em	2003	foi	o	I Balzini Black,	um	“arrasa-quar-

teirão”	de	aromas	intensos	e	potentes,	com	muita	fruta,	

torrefação,	chocolate,	alcatrão	e	notas	minerais.	Delicio-

so	 na	 boca,	 é	 equilibrado,	 potente,	 encorpado,	 longo	 e	

muito	complexo.	A	concentração	de	sabores	é	admirável	

e	a	presença	de	 taninos	muito	 finos	garante	a	evolução	

futura.	Para	se	beber	agora	ou	guardar	por	muitos	anos.

cAmigliAno, umA cidAde
que o tempo esqueceu

	 um	 passeio	 pela	 minúscula	 Camigliano	 é	 uma	 au-

têntica	volta	ao	passado.	Conhecida	desde	o	 tempo	dos	

Etruscos, situa-se no alto de uma colina, cercada de flo-

restas	 e	 vinhedos,	 dentro	 da	 hoje	 região	 demarcada	 de	

Brunello	di	Montalcino.	É	nessa	encantadora	região	que	

a	família	Guezzi,	hoje	sob	o	comando	de	Gualtiero	Gue-

zzi,	produz	vinhos	de	muito	 caráter	 e	 expressão,	basea-

dos	nas	uvas	Sangiovese	Grosso,	Cabernet Sauvignon e Merlot.	

O	Brunello di Montalcino	é	um	vinho	venerado	por	

uma	imensa	legião	de	fãs,	que	reverenciam	este	“jovem”	

vinho	italiano,	que	fez	sua	primeira	aparição	oficial	em	

1888,	portanto	há	pouco	mais	de	um	século.	

	 A	Camigliano	 tem	em	 seu	portfólio	 vinhos	da	 cate-

goria	 “supertoscanos”,	 como	é	o	 caso	do	 Poderuccio,	

um	 corte	 de	 Sangiovese,	 Cabernet Sauvignon	 e	 Merlot,	 e,	 é	

claro,	 os	 clássicos	 da	 reigão:	 Rosso di Montalcino	 e		

Brunello di Montalcino.	Este	último	em	duas	versões:	

tradicional	e	o	especialíssimo	Gualto	riserva,	verdadei-

ra	 jóia	da	Toscana.	Ainda	produz	o	Sant’Antimo,	um	

puro	Cabernet Sauvignon,	cujo	nome	é	uma	homenagem	à	

Abadia	de	st.	Antimo,	antiga	propriedade	da	igreja	em	

terras	de	Camigliano.

	 situada	 ao	 sul	 da	 cidade	 de	 Montalcino,	 a	 pro-

priedade	 tem	 clima	 ameno	 e	 adequado	 para	 o	 cultivo	

de	 uvas	 e	 solo	 composto	 de	 galestro	 (um	 derivado	 de	

xisto),	 com	 pedregulhos,	 de	 ótima	 drenagem.	 A	 den-

sidade	 de	 plantação	 é	 de	 3.500	 plantas	 por	 hectare,	

chegando	 a	 5.600	 videiras	 por	 hectare	 nos	 novos	 vi-

nhedos	 que	 estão	 sendo	 gradativamente	 implantados.	

O	 rendimento	 médio	 é	 de	 1	 a	 1,2kg	 por	 planta,	 re-

sultando	 em	 ótimos	 25	 a	 35	 hectolitros	 por	 hectare.

guAlto riservA 2001,
um modelo de Brunello moderno

	 A	 primeira	 versão	 do	 Brunello Gualto	 surgiu	 em	

1998	e	não	era	nem	sombra	do	que	o	vinho	é	hoje.	Pou-

co	aromático,	tem	caráter	austero	e	está	claramente	em	

fase	descendente.	O	Gualto 1999	resulta	quase	idêntico	

ao	1998.	A	partir	de	2001,	a	Camigliano	passou	a	con-

tar	 com	 a	 brilhante	 consultoria	 de	 lorenzo	 landi,	 um	

competente	enólogo	italiano,	que	conhece	como	poucos	

os	segredos	da	região.	E	o	resultado	foi,	para	dizer	o	mí-

nimo,	brilhante.

	 Numa	 conversa	 informal,	 o	 enólogo	 revelou	 alguns	

de	seus	segredos.	lorenzo	não	faz	a	maceração	pré-fer-

mentativa	 a	 frio.	 A	 fermentação	 se	 faz	 de	 modo	 clássi-

co,	 a	 cerca	 de	 27ºC,	 com	 remontagens	 mais	 delicadas.	

A	 partir	 daí	 começam	 as	 novidades.	 Em	 vez	 de	 usar	 a	

técnica	de	maceração	pós-fermentativa	a	frio,	lorenzo	a	

faz	em	temperatura	elevada,	cerca	de	30ºC,	por	10	a	15	

dias,	em	contato	com	as	borras.	segundo	ele,	este	proces-

so	 ajuda	 a	 amaciar	 o	 vinho,	 pois	 extrai	 polissacarídeos	

das	 leveduras,	 o	que	 torna	o	 vinho	mais	 “redondo”.	O	

vinho	faz	fermentação	maloláctica,	o	que	reduz	a	inten-

sa	acidez	da	Sangiovese,	e	posteriormente	é	amadurecido,	

pequena	parte	em	barricas	e	a	maior	parte	em	grandes	

tonéis	de	madeira.

	 O	Gualto 2001	 é	 a	prova	 inconteste	de	que	as	no-

vas	técnicas	deram	muito	certo.	De	saudável	cor	rubi,	é	

escuro	e	exibe	aromas	profundos	de	frutas	em	compota,	

entremeadas	a	chocolate,	café	 torrado	e	 tostado	delica-

do.	Na	boca	é	muito	macio	e	encorpado,	com	acidez	e	ál-

cool	em	perfeito	equilíbrio,	longa	persistência	e	excelente	

concentração.	Os	taninos	são	finos	e	maduros	e	o	retrool-

fato	remete	a	frutas	e	chocolate,	com	grande	sofisticação.	

um	modelo	de	Brunello	moderno,	que	certamente	terá	

uma	carreira	de	muito	sucesso.

Gualtiero Guezzi, dono da Camigliano e, ao lado, solo em Camigliano
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Aspectos da cidade de Camigliano, colheita da uva e Lorenzo Landi, consultor da Camigliano
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