gente do vinho
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O

r espeito
à voz da ter r a

O Domaine Z ind-Humbrech t não usa t anques de aço
inox idável e acredi t a que se um v inho t em açúcar residual
isso faz par te de sua per sonalidade, como ex plica L éonard
Humbrech t , o f undador que abraçou a biodinâmica
por in f luência do f ilho, Oli v ier
po r G u ilherm e  V elloso e  Gustavo  Andrade de  Paulo

O cartão de visitas de Léonard Hum-

baixo por muitos anos depois do fim da

brecht tem duas folhas e não uma, como é

Segunda Guerra, o jovem Léonard pôde

normal. Ao abri-lo, se entende o porquê.

expandir a área do Domaine ao longo

A parte central traz um mapa estilizado,

das décadas de 60, 70 e 80. Hoje, são 40

onde estão assinaladas todas as proprie-

hectares, incluindo quatro vinhedos clas-

dades do Domaine Zind-Humbrecht,

sificados como “grand crus”. Se Léonard

fundado por ele. São nomes que qualquer

foi o artífice da expansão e consolidação

apreciador de grandes vinhos da Alsácia

do Domaine Zind-Humbrecht, seu filho,

reconhece de imediato, como Rangen de

Olivier, foi o responsável por levá-lo ao

Thann, Hengst, Brand, Clos Jebsal, Clos

atual patamar de qualidade e prestígio,

Häuserer. Não é mera questão de orgu-

com a adesão progressiva ao cultivo or-

lho pelo número, extensão e qualidade

gânico, e, depois, à biodinâmica. Na

desses vinhedos. Como muitos outros

prática, o cultivo biodinâmico significa

produtores, ele acredita que grandes vi-

o mínimo de intervenção – e a mais na-

nhos são, fundamentalmente, expressão

tural possível – tanto no vinhedo como

de um grande terroir. Léonard, que visi-

na vinificação. “Buscar uma solução

tou o Brasil recentemente, acompanhado

pela tecnologia é o maior erro que um

da mulher Genevieve, ressalta que a Al-

viticultor pode cometer”, diz Léonard.

sácia é uma região única no mundo, porque tem diferentes tipos de terroir, com
diversos solos e exposições (ao sol). E que
o trabalho do viticultor é adaptar a cepa

No Zind-Humbrecht
só se utilizam barris

ao terroir de que ela mais gosta. Por isso,

de carvalho par a

comenta que o pai nunca plantou Riesling

a fer mentação

nos solos calcáreo-argilosos de sua terra
natal, Gueberschwihr, mais adequados

Segundo ele, tudo começou em

para variedades como Muscat e Gewürztra-

1986, com a prática de fazer a prensa-

miner. E que a Riesling não gosta de solos

gem com cachos inteiros e uma leve ma-

frios, úmidos e argilosos.  

ceração pelicular, para obter cor mais

Embora a família Humbrecht produza

intensa nos vinhos, o que é facilmente

vinhos na região desde 1620, o Domaine

notado, por exemplo, no Gewürztraminer

só nasceu em 1959, pela união de seus vi-

Wintzenheim 2004, provado em com-

nhedos com os da família Zind, do sogro

panhia do próprio. É um vinho amarelo

de Léonard, em Wintzenheim. De início,

ouro com ref lexos dourados e aromas de

eram apenas quatro hectares. Como o

lichias e rosas, marca registrada dessa

preço da terra permaneceu relativamente

cepa. Na boca, é seco, com ótima acidez
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“Um v inho se t or na cansat i vo
quando é produzido em algum lugar onde
não se t em mui t o t rabalho”
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e álcool, mas macio, por conta dos

e pelo queimado e os que remetem a

seis a sete gramas de açúcar residu-

frutas brancas maduras e f lores; na

al. Pouco a pouco, as mudanças no

boca, apresenta ótima acidez e 13%

Domaine se tornaram mais radicais.

de álcool. Mas, como no caso do

Uma delas foi praticamente eliminar

Gewürztraminer, os mais de 12 gramas

a mecanização. A consequência foi

de açúcar residual contribuem para

um aumento de 40% no pessoal. Ou-

seu grande equilíbrio.

tra foi só utilizar leveduras nativas.

Olivier até criou um índice, im-

A partir do momento em que se co-

presso nos rótulos, que indica o teor

locam as uvas na prensa nada mais

de açúcar nos vinhos, para orientar o

é feito. E, depois da prensagem, con-

consumidor. Ele vai de 1, nos mais se-

sidera-se o vinho pronto. “É dar voz

cos, a 5, nos mais doces.        

ao vinhedo”, resume Léonard. Isso

Léonard não esconde a admiração

signif ica que o processo de fermenta-

que sente pelo filho, considerado um

ção dura o tempo que for necessário.

dos melhores viticultores da França.

“Em 2003 f izemos um Riesling mara-

“Ele me ultrapassou”, reconhece or-

vilhoso, que levou dois anos para fer-

gulhoso. Mas admite que as mudan-

mentar”, lembra Léonard.

ças climáticas facilitaram o trabalho

O Domaine Zind-Humbrecht é o

da nova geração. O aquecimento glo-

único na Alsácia a não utilizar tan-

bal, que antecipou a colheita em até

ques de aço inoxidável. Todos os vi-

um mês, foi “fantástico” para a Al-

nhos são fermentados em grandes

sácia, afirma Léonard, constatando

barris de carvalho. E nem precisaria

que, a partir de 1990, não houve um

ser mencionado que práticas como a

único ano ruim na região. “Não co-

chaptalização (adição de açúcar) ou

nheci grandes anos como meu filho”,

acidificação, embora permitidas por

conclui com uma ponta de inveja.

lei, jamais são adotadas. Assim, é comum que os vinhos apresentem algum
açúcar residual. “Se tem um pouco de
açúcar, é porque a vinha pediu; é a
personalidade do vinho”, sentencia

O s v i n h o s d o Do m a i n e Z i n d -

Léonard. O Riesling Herrenweg de

Humbrecht são distribuídos no

Turckeim 2005 é um bom exemplo.
Ele tem os aromas típicos da uva e

Brasil
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exclusividade

pela
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do terroir de onde provém, como os

guilherme@winestyle.com.br

minerais, os que lembram petróleo
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