enoturismo

Modernidade e tradição no

Languedoc

Praças encantadoras,
transporte público de
qualidade, turistas de todo
o mundo... A modernidade
convive pacificamente
com os monumentos
históricos da região
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	Impregnada de história, a região de Languedoc-

direcionados para a contínua redução do rendimen-

Roussillon assistiu à chegada das vinhas, trazidas para

to dos vinhedos, hoje na casa dos 42 hectolitros por

o sul da França pelos romanos, a partir do porto de

hectare. Vale ressaltar que o máximo permitido na

Narbo (hoje Narbonne). Desde então, a produção de

região é de 50 hl/ha, inferior ao de muitas regiões

vinhos tem sido uma de suas principais atividades.

da França. Com esta redução, nos últimos 20 anos, a

Muitos séculos se passaram mas, só a partir da década

produção total de vinhos caiu de 29 milhões de hec-

de 70, com a implantação de novas técnicas de viticul-

tolitros para 16 milhões, com a produção de vinhos

tura e vinificação, os vinhos do Languedoc-Roussillon

de qualidade superior.

passaram a ter perfil mais adequado para o mercado
internacional, tornando-se mais acessíveis quando jovens e mais focados na fruta. A importância da região

“Sud de France”, a nova
identidade da região

é inegável. Em 2006, ela respondeu por nada menos
que 34% do total de vinhos produzidos na França.

	Uma região imensa como a de Languedoc-Rous-

Mas esse não é o único número que impressiona. São

sillon é, como seria fácil de prever, subdividida em

aproximadamente 290.000 hectares de vinhedos, com

dezenas de denominações de origem que, por sua vez,

produção anual de 2 bilhões e 133 milhões de gar-

dividem-se em diferentes apelações regionais. Para o

rafas de vinhos, de todos os estilos: tintos, brancos,

consumidor comum – e até mesmo para especialistas

doces, rosés e espumantes. Desse total, 30% são desti-

– é quase impossível se familiarizar com 462 diferen-

nados à exportação, principalmente para Alemanha e

tes apelações. Se levarmos em consideração as res-

Reino Unido. No quesito qualidade, os esforços estão

trições impostas pelo sistema francês de classificação

Na página ao lado, vinhedos antigos e, acima, importante e histórico Canal do Midi

para se colocar no rótulo dos vinhos, como é feito

atestam conceituados críticos em todo o mundo. An-

em países do Novo Mundo, informações relevantes

drew Jefford, autor do já clássico “The New France”,

para os consumidores – tais como as uvas com que

é muito feliz ao afirmar que “os vinhos baratos e rús-

são produzidos –, é compreensível a dificuldade de se

ticos continuam sendo estatisticamente importantes

comercializar parcela considerável dos vinhos fran-

no Languedoc-Roussillon, mas os melhores produto-

ceses. Pensando nisso, a região de Languedoc-Rous-

res da região há muito deixaram esta verdade para

sillon criou a designação Sud de France, que pode

trás, com seus vinhos escuros, de pedras e sol, novos

ser usada por vinhos selecionados ali produzidos,

e estranhos, com uma desconcertante beleza mediter-

como forma de facilitar sua identificação por con-

rânea”. Nada mais verdadeiro, como pudemos com-

sumidores de todo o mundo. Claro que enófilos mais

provar em recente viagem pelo Languedoc.

sérios continuarão a buscar vinhos mais exclusivos,
de produtores renomados e originados em terroirs
diferenciados, mas isso não invalida o esforço para

uma sala de concertos
como poucas no mundo

facilitar a vida da maioria dos consumidores. A marca Sud de France engloba cerca de 30 apelações e

Muito pode ser feito em termos de turismo eno-

crus, com aproximadamente 1.000 vinhos e outros

lógico no Languedoc, sendo Montpellier a principal

150 produtos alimentícios típicos da região.

porta de entrada, após um curto vôo desde Paris.

O estímulo para essa iniciativa foi a significativa

A cidade é acolhedora, muito bem resolvida, com

melhora apresentada pelos vinhos da região, como

transporte público de qualidade excepcional, praças

Nesta página,
vinhedos do Languedoc
e, na página ao lado,
fim de tarde num
restaurante da região

encantadoras e movimentadas pela presença

na Sala São Paulo, para impedir que o ba-

de estudantes de todo o mundo. A moderni-

rulho e a trepidação provocados pelos trens

dade convive pacificamente com a história,

que trafegam na vizinha estação Júlio Prestes

muito viva em todos os locais da cidade, em

prejudiquem os concertos).

especial no Centro Histórico representado

	Vizinha a Montpellier e se estendendo

pela Place de La Comédie, Arc de Triom-

para oeste, a imensa (15.000 ha de vinhe-

phe, Cathédrale Saint-Pierre, Place Royale

dos) e diversificada denominação Coteaux

de Peyrou e Aqueduc St. Clément. Para os

du Languedoc compreende diferentes sub-

amantes da ópera e da música clássica, Mon-

divisões. Se fôssemos classificá-las em for-

tpellier reserva um templo como poucos no

ma de pirâmide, a base seria constituída

mundo: o magnífico Corum, um teatro que

pelos vinhos classificados como regionais

abriga a Ópera Berlioz (o nome homenageia

– a AOC Coteaux du Languedoc propria-

o famoso compositor francês, autor da co-

mente dita. Acima, surgem as sete subre-

nhecida “Sinfonia Fantástica”), construído

giões, todas com potencial para serem de-

com as mais modernas técnicas, para se obter

nominações de origem; finalmente, no topo

a melhor acústica possível. A sala principal,

da pirâmide, estão as doze áreas comunais,

por exemplo, foi construída sobre “amortece-

às vezes chamadas de terroirs. Algumas re-

dores”, para impedir que qualquer vibração

giões como Pic St-Loup e La Clape estão

externa interfira na pureza da interpretação

incluídas nas duas últimas categorias, o que

artística (sistema semelhante foi empregado

acaba confundindo um pouco as coisas.

Durante nossa viagem, pudemos ter uma
ótima idéia de o que de melhor se produz no
Languedoc. Alguns vinhos, por sua alta classe,
merecem citação diferenciada. São eles:
Mas de Soleilla Clôt de l’Amandier 2005
– uma jóia rara de La Clape, este excepcional
tinto é um corte de Syrah e Grenache, de cor
púrpura impenetrável e aromas deliciosos
de frutas maduras, especiarias, chocolate
e fino tostado. Encorpado, concentrado,
equilibrado, complexo e elegante, tem
taninos de ótima qualidade, longa persistência
e retroolfato instigante. Imperdível,
é importado para o Brasil pela Casa do Vinho
(www.casadovinho.com.br), de Belo Horizonte.
Degustamos também o mesmo vinho, da safra
2006, que se colocou no mesmo nível do 2005,
mostrando a consistência do produtor.
Fique de olho...
Mas de Soleilla Les Bartelles 2006 – o irmão
mais novo do Clôt de l’Amandier, da mesma
estirpe, com preço mais camarada. A qualidade
é a mesma, com muita classe e elegância.
Conforme nos disseram, trata-se apenas
de uma seleção de barricas, que são 150
em Mas Soleilla. As melhores vão para o Clôt

e as outras para o Les Bartelles, que diga-se
de passagem tem ótima relação preço/qualidade.
Domaine La Linquière Le Chant des Cigales
2005 – St-Chinian – produzido com Grenache,
Syrah e Carignan, este tinto tem aromas
de frutas escuras, mescladas a especiarias
e notas florais delicadas, com boa acidez
na boca, macio, equilibrado, concentrado,
com finos taninos e boa persistência. Deve
melhorar ainda mais com alguns anos de guarda.
Mas d’ Alezon Faugères 2005 – outro corte
típico, Syrah e Grenache, num vinho excelente,
de delicados aromas de frutas, carvalho,
especiarias e notas florais, sofisticado,
complexo e elegante. Na boca, prima pelos
taninos finíssimos, pelo equilíbrio, concentração
e longa persistência, além do delicado retroolfato.
Beauvignac Picpoul de Pinet 2007 – intenso,
cítrico, floral, com excepcional acidez e final
frutado. Muito agradável.
Gilber Alquier et Fils Faugères Roussane/
Marsanne 2006 – elegante e sofisticado, com
toques de frutas maduras e carvalho, bom corpo
e muito boa persistência.

Ermitage du Pic St-Loup 2005 – um corte
de Syrah e Mourvèdre, muito bem estruturado,
com aromas de frutas escuras e especiarias,
bom corpo, equilibrado e de final elegante.
Le “O” 2005 – um vinho interessante,
de Terrasses du Larzac, no Coteaux du
Languedoc. Intenso e potente, tem taninos finos
e boa concentração. Fez muito boa companhia
para o Taureau de Camargue, um prato
de carne de touro de grande apelo na região.
Eclat Blancs Muscat St. Jean de Minervois
– um dos melhores muscats que já provei,
cativa pelos intensos aromas cítricos e florais
muito típicos, num vinho de rara intensidade
gustativa, equilibrado, untuoso, longo
e muito agradável.
Vendages d’Automne Muscat de St Jean
de Minervois – aqui trata-se de um passito,
da mesma origem e qualidade do irmão gêmeo
acima descrito, com intensos aromas de frutas
caramelizadas, mel e fino tostado, com notas
de doce de casca de laranja. Tem doçura
na medida certa, textura untuosa,
longa persistência e final delicioso.
Campeão.

Ópera Berlioz e restaurante em Montpellier; ostras de Buzigues e prato típico da região

28

Muscat de Saint-Jean de
Minervois, uma grata surpresa

em 1998, à AOC Minervois La Lavinière, de grande

	De modo geral, La Clape, com seu solo calcário

nervois, finíssimos, elegantes e de rara concentração.

e clima fortemente influenciado pelo Mediterrâneo e

Em St-Chinian e Faugères chama a atenção o solo xis-

Pic St-Loup, com seus terraços de marga e calcário,

toso, onde as clássicas uvas da região (Syrah, Grenache,

têm grande prestígio entre os conhecedores. Alguns

Mourvèdre e Carignan) dão origem a vinhos intensos, ao

dos melhores vinhos são produzidos nessas duas re-

mesmo tempo potentes e elegantes.

giões. Outro destaque vai para Pinet, especialmente

	Vinhos cada vez melhores, em diferentes estilos,

pelo delicioso Picpoul de Pinet, um vinho branco

acompanhados de gastronomia de alto nível, não são

aromático e de instigante sabor, ótima companhia

a única razão para visitar a região. Cidades como

para as famosas ostras de Bouzigues, uma especiali-

Montpellier, Narbonne e a murada Carcassone, con-

dade regional. Também interessante, especialmente

servada praticamente como era nos tempos medievais,

por seus solos de pedras (galets roulés) é Quatourze,

e inúmeras atrações históricas e culturais, justificam a

uma área plana, cujos tintos profundos desmentem

inclusão do Languedoc-Roussillon entre os destinos

em parte a crença de que vinhos de planície são me-

enoturísticos mais interessantes da França.

prestígio. Uma grata surpresa em nossa viagem foi degustar os espetaculares Muscat de St-Jean de Mi-

nos interessantes que os de encostas.
	Outras importantes denominações de origem encontradas no Languedoc são Corbières, Minervois,
St-Chinian e Faugères. A primeira, Corbières, é gigantesca, com cerca de 15.000 hectares de vinhedos,

A g r a d e c i m e n to s a

plantados em áreas montanhosas e vales, com 11 dife-
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rentes zonas de produção e solos muito variados, onde

durante a viagem.

podemos encontrar xisto, calcário, arenito e marga.
Minervois, com cerca de 4.500 hectares é a terceira
maior apelação, depois de Corbières e Coteaux du
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Languedoc, com inúmeras áreas de produção, terroirs
diferenciados e exclusivos. Tal diversidade deu origem,
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