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A pequena Limoux, mais uma vez,
teve a presença do Brasil na
tradicional festa Toques et Clochers,
uma tradição que já dura 19 anos
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Limoux é uma das mais interessantes apelações do Languedoc-Roussillon, especializada
na produção de vinhos espumantes, os famosos Blanquette de Limoux e Crémant de
Limoux, muito conhecidos por serem os primeiros espumantes produzidos no mundo.
A uva típica do Blanquette é a Mauzac e o espumante, fresco e delicado, é ideal para
enfrentar o clima quente da região e ótima companhia para os pratos baseados em peixes
e frutos do mar. Outra especialidade da região são os vinhos produzidos com a uva
Chardonnay, que aqui encontra ótimas condições de cultivo.
A principal referência vinícola é a importante cooperativa Vignerons du Sieur
d’ Arques, que reúne os mais conceituados produtores da região. Os melhores vinhos
são rotulados com o nome Toques et Clochers e provêem de quatro terroirs bastante
distintos: Autan, Océanic, Méditerranéen e Haut Valée, e em cada um deles os brancos
de   Chardonnay (e também os tintos baseados em Syrah, Grenache, Mourvèdre e Cinsault e
eventualmente Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e até Malbec) se expressam de modo
bastante distinto e peculiar. No departamento dos Chardonnays, os vinhos em Autan são
estruturados, com notas florais e de tostado; Océanic dá origem a vinhos intensamente
aromáticos, com aromas frutados (pêssego, damascos), com notas florais e frescor na boca;
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e as casas decoradas
com bonecos

Leilão em andamento com produtores ao fundo
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constituídas principalmente de vinhas velhas, com
baixo rendimento natural, cujas uvas são colhidas

Festa no tradicional
bairro L’Aragou
é o ponto de partida
do evento

manualmente e processadas com todo cuidado,

máxima premiação almejada por um chef em todo

Durante a festa de sábado, dezenas de bandas se

o mundo. A galeria dos chefs que já estiveram em

revezaram nas ruas de Aragou, alegrando os milhares

dando origem a vinhos muito especiais. São estes

Em sua 19ª edição, a festa Toques et Clochers

Limoux, impressiona. Nomes como Paul Bocuse,

de participantes, que tiveram a oportunidade de

vinhos que foram leiloados num dos mais disputados

anima o bairro L’Aragou, em Limoux. Desde o

Alain Ducasse, Joel Robuchon, Pierre Cagnaire,

provar os vinhos dos quatro terroirs, que estavam

leilões de todo o sul da França, num ritual que se

sábado de manhã, são inúmeras as festividades que

Michel Lorain, Jacques Lameloise e muitos outros

fartamente disponíveis em todas as ruas do bairro.

repete há 19 anos. O Brasil esteve mais uma vez

antecedem o leilão, que se dá no domingo. A festa

marcaram presença no Toques et Clochers.

Para os apreciadores de sons mais refinados,

representado no leilão, mantendo a tradição iniciada

se apóia num tripé, constituído por Limoux, seus

A outra vertente interessante do evento diz respeito

alguns conjuntos de jazz também se exibiram em

locais selecionados. Uma atração

lance neste ano, alcançando 7.700

extra foi a decoração que os

euros, foi o lote 47, um vinho tinto

habitantes preparam nas casas,

do Baron d’Arques, de Saint

com interessantes bonecos,

Polycarpe, de Haut Valée, um

vestidos a caráter.

corte de Merlot (56%), Cabernet

No leilão,
compradores
de todo
o mundo
disputaram
os barris

Franc (19%), Cabernet Sauvignon
5%, Syrah 15% e Malbec 5%,
com 12 meses de passagem
por barricas de carvalho (25%
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No período da tarde, começou o leilão
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leilão seguia sob a ansiosa observação do produtor,
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