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Destino ainda pouco explorado pelos amantes do vinho,
esse país encravado no meio da Europa oferece rara combinação
de paisagens deslumbrantes, atraente acervo cultural
e rica tradição vinícola
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norte da grande denominação de origem Burgenland: Pinot Noirs, Grüner Vel-

tliners, Pinot Blancs, Blaufrankisch e Zweigelt. Dois deles me encantaram e estão 

na lista de melhores (ver quadro). O dia intenso reservava ainda sua melhor 

surpresa. contornamos o neusiedl e, em Jois, numa varanda com vista para a 

paisagem plana de beira-lago, enfrentamos a árdua missão de provar a gran-

de variedade de vinhos doces da região, com nomes como Tschida, Kracher 

e Opitz. Aqui cabe explicar este lago fenomenal, que é praticamente uma 

denominação de origem dentro da outra. na divisa entre Áustria e Hungria, 

neusiedlersee tem 36 quilômetros de extensão e entre 8 e 12 quilômetros de 

largura. e hospeda uma preciosa reserva para aves migratórias, que são o pa-

vor dos produtores no momento crítico da colheita de seus late harvests, TBAs 

e eiswein, pois disputam com eles as melhores uvas. mas este imenso “lago” 

tem meros 1 metro e cinqüenta de profundidade no ponto mais fundo, ou 

seja, é um lindo e gigantesco espelho d’água, que pode ser cruzado a pé. 

nele nasce a neblina benfazeja que alimenta a botrytis cinerea característica 

da região. nas palavras de Alois Kracher, o mais reputado produtor austrí-

aco de vinhos doces, “aqui dá botrytis até na roupa e nos sapatos da gente”. 

 no dia seguinte, no imponente schloss Hof, o palácio de verão dos im-

peradores austríacos, num salão de estuque branco digno de uma sonata de 

Haydn (que nasceu ali perto, em esterhazy), provamos os diversos estilos de 

vinhos da chamada Baixa Áustria (niederosterreich): fantásticos cortes de 

Zweigelt (casta produzida pelo enxerto de Blaufraenkisch e St.Laurent, parecida 

com a Gamay), Merlot, Blaufraenkisch (uva autóctone tinta com características 

de Cabernet Franc), Blauburgunder (que conhecemos como Pinot Noir); e ainda  

um ótimo, típico e surpreendente Morillon (que conhecemos por Chardonnay). 

 mas, o melhor do dia ainda estava por vir: do alto do mosteiro 

beneditino de Gottweig, com uma vista de tirar o fôlego de vinhedos 

primeira surpresa numa visita vinícola à 

Áustria é saber que Viena é a capital com 

mais vinhedos plantados no seu perímetro 

urbano no mundo. são 700 hectares  – todo 

o cinturão verde da cidade – de onde realmente saem vi-

nhos vienenses. em sua maioria são frutados, ligeiros e 

de acidez intensa. Ideais para serem bebidos no verão, 

nos diversos heuriger da cidade e cercanias, que vêm a 

ser estalagens familiares, que produzem e vendem sua 

própria bebida, acompanhada pela deliciosa charcuta-

ria local e pelos típicos wiener schnitzel, os macios bifes à 

milanesa servidos com salada de batata. Originalmente, 

esses estabelecimentos só vendiam vinhos do ano, daí o 

nome (a palavra heuriger deriva de “atual” no alemão 

falado na Áustria).  

 A segunda grande surpresa viria em forma de duas 

palavras quase impronunciáveis: Grüner Veltliner. Trata-se 

de uma uva branca autóctone, pouco conhecida entre 

nós, mas presente em 10 de cada 10 cartas de vinhos de 

grandes restaurantes europeus e nova-iorquinos. con-

siderada a mais “food friendly” que existe, acompanha 

bem comida chinesa, tailandesa e japonesa, só para citar 

algumas das mais complicadas de harmonizar. A Grüner 

(que quer dizer: verde), ou GV, como é carinhosamente 

tratada pelos austríacos, tem um toque de pimenta-do-

reino e de pimenta branca no nariz; e, em alguns exem-

plares, aparece mesmo um curry e leve picante na boca.  

Ao contrário do que reza a lenda, como constatamos 

em algumas degustações, a GV presta-se sim à guarda, 

quando ganha uma complexidade toda especial.

No meio de um 
vinhedo, o melhor 
da Burgenland
 A partir da capital, as áreas de produção de vinhos do 

país ocupam longa faixa que vai do nordeste ao sul, com 

cerca de 300 quilômetros em cada direção, delimitadas 

pelas fronteiras da eslováquia e Hungria, a leste, e da es-

lovênia, ao sul. De Viena seguimos para Rust, onde fica a 

Academia dos Vinhos Austríacos. esta linda cidade-portá-

til, com cegonhas nos seus ninhos em cada telhado e cha-

miné, e um relógio que implacavelmente quebra o silên-

cio a cada quinze minutos com suas badaladas, fica num 

dos lados do lago de neusiedl ou neusiedlersee, do qual 

falaremos mais adiante. na companhia de Josef  schuller, 

o único master of  Wine austríaco, provamos os límpidos 

e surpreendentes Sauvignon Blancs da styria, a zona mais 

ao sul do país, considerada o piemonte austríaco. com 

suas notas de figos frescos e aspargos, excelente acidez e 

foco, expressam com rara sutileza as virtudes desta uva. 

 Dali seguimos para o meio de um vinhedo, onde pro-

dutores mostraram o “Terroir Leithaberg”, região do 

O Danúbio na região de Wachau; Josef Schuller dirige uma degustação e banquete no Palácio Belvedere (Viena) Pavilhão de Caça de Schloss Hof
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de grands crus de denominações como Wachau, Kremstal, Kamptal e Trai-

sental. Há pelo mundo regiões que se notabilizam não só pelos vinhos, mas 

pela beleza do cenário, como o Douro e o mosel. e certamente se pode in-

cluir Wachau entre elas, com sua paisagem emocionante, o rio serpenteando 

através das cidades barrocas e os vinhedos nas encostas dos montes, só alcan-

çáveis por um exercício moderado de montanhismo. O nome singerriedel, 

provavelmente o mais famoso cru do país, ecoará na imaginação de todo 

amante de vinhos, pois é dali perto que saem as taças Riedel. 

 O Riesling da região, justamente o que se planta nas encostas, e o 

Grüner Veltliner, plantado nas estreitas faixas de planície antes do rio, 

são especiais e valorizados. A uva Riesling adquire seu potencial máxi-

mo neste lugar, mostrando o duplo caráter de mineralidade e aroma 

a pêssegos frescos, que Jay mcInerney descreveu de maneira literária 

como “a fina lâmina de aço de um samurai partindo um pêssego ao 

meio, num único golpe seco”. Os vinhos mais notáveis trazem no rótulo 

a palavra smaragd e o desenho de um lagarto, porque este é o nome 

do réptil verde (smaragd quer dizer esmeralda) que dorme ao sol nas 

pedras durante a colheita. embora secos, os smaragd são os vinhos de 

mais intensa madureza, além de ligeiramente mais alcoólicos (acima de 

12 graus mínimo), provados. Registre-se que a chaptalização é proibi-

da, portanto açúcar e álcool são naturais.

 De volta a Viena, o “grand finale”, a noite de gala no imponente pa-

lácio de Belvedere, que abriga, em sua vasta coleção, muitos quadros de 

Gustav Klimt, pintor que é a mais perfeita tradução do requinte e sofis-

ticação da cidade, entre os quais o mais conhecido de todos, “O Beijo”. 

naquela noite, quando Willi Klinger, presidente da Wines from Austria, 

pediu silêncio no banquete final do Wine summit, o encontro anual que 

a entidade promove, todo mundo suspirou, pensando: “lá vem discurso”. 

O simpático e elétrico Klinger, conhecido no Brasil por ter representado 

durante anos ninguém menos que Ângelo Gaja, estava eufórico. Diante 

dele, 150 jornalistas e especialistas em vinho de 32 países terminavam a 

bem sucedida maratona em que foram provados 400 vinhos! Klinger, em 

lugar de um longo discurso, disse apenas: “aqui começa um novo mo-

mento para nossos vinhos”. em seguida, virando-se para a orquestra de 

jazz que animava o jantar, atacou uma versão surpreendente do clássico 

“proud mary”, para delírio dos presentes, já animados pela sucessão de 

exatos 132 vinhos diferentes servidos naquela noite, com rigor germânico 

e alegria italiana, no impressionante salão barroco do Belvedere.

e mais vinhedos, inclusive os do próprio mostei-

ro, provamos vinhos de terroir exclusivamente de 

Riesling ou de GV. Aqui, vale ressaltar o papel dos 

mosteiros na cultura vinícola austríaca. como em 

diversos países europeus, os romanos foram os pri-

meiros a introduzir a vitis vinifera e a elaborar o 

vinho. mas, quem de fato difundiu o plantio e pro-

dução foi o cristianismo. Os monges cistercienses 

e beneditinos ainda cultivam seus vinhedos, alguns 

de excelente qualidade como os Gottweig citados 

e melk (quem leu “O nome da rosa” identificará o 

personagem Adso de melk, saído deste mosteiro). 

para completar, um jantar perfeito na Landhaus 

Bacher, onde a chef  Lisl Bacher e seu filho ofi-

ciam as melhores carnes de caça e pescados selva-

gens da região, servidos com vinhos maduros, que 

mostram como os GVs e Rieslings, mesmo em suas 

versões secas, alcançam longevidade e ganham 

nuances de clássicos.

Wachau rivaliza
em beleza com 
o Mosel ou o Douro
 O outro dia começou na cidadezinha de Lois, com 

visita ao museu do Vinho, uma arrojada construção 

contemporânea, que faz o visitante sentir-se, literal-

mente, uma uva. no elevador, somos “prensados” 

com luzes e sons e começa nossa “fermentação” pelos 

corredores do museu, nos quais acontecem as diversas 

fases de nossa transformação em espumantes. Tudo 

com efeitos visuais e sonoros surpreendentes. No final,  

emergimos na sala de degustação e, claro, ganhamos 

uma taça de espumante do próprio vinhedo do museu, 

um Steininger Sauvignon Blanc 2005.

 Quem acha que acabou não conhece os austríacos, 

pois ainda fomos levados à região mais famosa do país, 

a da parte superior do Danúbio, onde estão produtores 

L u i z  H o rta  é  jo r n a L i sta  e  c o L a b o r a d o r  d e  d i v e r sas  p u b L i c a ç õ e s 

b r as i L e i r as .
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Vista aérea do Kamptal;
coquetel no Belvedere e vinhedo 
único na região do Wachau 



Sauvignon Blanc 2006,

Erich & WaltEr Polz, Styria.

Feito no estilo “steirische klassik”, 
quer dizer, o clássico da Styria, sem madeira
ou malolática. Muita tipicidade varietal,
ótima acidez, elegante e fresco. 12% álcool. 

SErnau, Sauvignon Blanc 2005,

ManfrEd tEMEnt, Styria.

Considerado o enfant terrible da região, 
taciturno e individualista, mostra sua mão 
neste vinho, com madeira pronunciada,
mas surpreendentemente agradável 
mineralidade, fruto do solo de cascalho
da propriedade. 13% álcool. 

gEMini 2004, lEithaBErg,

Birgit BraunStEin.

Um bom exemplo da uva zweigelt feito 
para uma guarda média. Madeira presente
e taninos algo secantes, mas com muita fruta 
no nariz, de uma jovem produtora
com qualidade. 13,5% álcool. 

toni hartl, BlaufraEnkiSch 2004

Nariz elegantíssimo, discreta evolução,
acidez notável, taninos muito balanceados, 
fino e mineral. Delicioso. 13% álcool. 

riESling WoSEndorfEr kirchWEg 2006, 

Wachau, SMaragd, rudi PichlEr.

Nariz adocicado de abricots, pétalas
brancas, acidez e mineralidade presentes
e equilibradas. Apesar do toque adocicado
no nariz tem apenas 1,9 de açúcar
residual. Excelente. 13% álcool. 

riESling gottWEigEBErg 2006,

do MoStEiro dE gottWEig, krEMStal.

Muito floral no nariz, acidez e doce em 
perfeito equilíbrio, elegante, amigável, 
emocionante (bebido no próprio mosteiro 
vendo o vinhedo). 12,7% álcool. 

riESling zoBingEr hEiligEnStEin 2006, 

kaMPtal, hannES hirSch.

Um portento, talvez um dos melhores vinhos 
provados na viagem. Como o seguinte, 

proveniente de solos vulcânicos. Mineralidade  
intensa, tem 8 gramas de açúcar residual, 
completamente compensados pela notável 
acidez e pelos 13,5% de álcool.

hEiligEnStEin 2006, kaMPtal,

ludWig hiEdlEr.

Fabuloso, toque de defumado e de mineral
no nariz, mas não o tostado da madeira;
boa acidez, levemente amargo no final,
muito concentrado, longo, é de agricultura 
orgânica. 13,5% de álcool. 

riESling zoBingEr hEiligEnStEin,

altE rEBEn, 2001, Willi BrundlMayEr.

Quatro gramas de açúcar residual, prova
da esplêndida capacidade de evolução 
dos Rieslings austríacos. Ainda jovem,
tem anos pela frente, apesar de evoluído.
O álcool não se destaca, mesmo tendo 14%. 
Acidez elegante. Mais uma prova
do talento desse grande produtor. 

kEllErBErg, SMaragd, 2005,

frEiE WEingartEn, Wachau.

Bem picante no nariz, aula de tipicidade. 
Acidez potente brilhantemente balanceada 
pelo adocicado, potente e longo.
Belo vinho. 14% álcool. 

loiBEnBErg, SMaragd, 2005, 

EMMErich knoll, Wachau.

Nariz mais fresco que o anterior; na boca 
se apresenta um pouco quente, especiarias 
notáveis, quase curry; acidez moderada,
leve amargor final. 13,5% álcool. 

achlEitEn, SMaragd,

Produtor PragEr, Wachau.

O mais típico dos três da região, a GV como 
deve ser, com um leve toque de repolho
(sim, a GV tem cheiro de couve-de-bruxelas
ou repolho), vegetal, pétalas brancas 
no nariz, boa acidez, notável mineralidade. 
Muito interessante. 13% álcool. 

“M”, dE PichlEr, Wachau, 1999 (!),

Tomado no jantar extra-degustação, um exemplo 
excepcional de um Gruner evoluído e no seu 
auge. Sedoso, elegante, delicado, mas tão longo 
que é cativante. Não anotei detalhes da garrafa, 
concentrei-me em bebê-lo e não em degustá-lo.

Doces
tBa no 4 dE aloiS krachEr, 2004, 

BurgEnland.

160 gramas de açúcar residual, 14 %
de álcool. Complexo, exótico, atrevido,
feito da uva Schreube. Acidez em perfeita 
harmonia com o adocicado. Um vinho notável. 

“oPitz onE”, BurgEnland, 2004, Willi oPitz.

Um vinho passificado, “vin de paille”,
de uvas tintas Zweigelt. A excentricidade 
recompensada deste doidão; muito curioso,
260 gramas de açúcar residual e 9,5% de álcool! 

EiSWEin 2005, BurgEnland,

dE angErhoh tSchida.

Produtor orgânico, uva Muskat Ottonel.
Nariz algo medicinal, austero, muito 
complexo. Na boca é equilibrado e delicioso, 
com a complexidade única dos vinhos de gelo.

Nota: No Brasil só há vinhos austríacos disponíveis na importadora Mistral: os de Alois Kracher
e de Wilhelm Brundlmayer. A partir do ano que vem, a Casa do Porto passa a importar Nikolaihof, 
produtor biodinâmico radical e um dos primeiros certificados com o selo Demeter. 
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