
Berço de alguns dos melhores

vinhos de Pinot noir do novo mundo,

o Willamette valley, no oregon,

é um destino Pouco exPlorado

Por enófilos, que vale a Pena conhecer, 

emBora não tenha, ainda, a sofisticação

de seu vizinho californiano

enoturismo

por  Guilherme Velloso

               fo t o s  Guilherme Velloso/ diVulGação

 a maioria dos enó-

filos sabe que o Napa 

Valley, na Califórnia, 

só se tornou um dos 

principais destinos 

“enoturísticos” do 

mundo, depois que 

dois de seus vinhos 

(um Chardonnay e um Cabernet Sauvignon) venceram, 

em 1976, numa célebre degustação realizada em 

Paris, alguns dos melhores e mais famosos vinhos 

franceses da Borgonha e de Bordeaux. mas nem 

todos sabem que, poucos anos depois, um Pinot 

Noir produzido no Willamette Valley, no oregon, 

conseguiu feito semelhante, também em solo fran-

cês. em 1979, a revista de enogastronomia Gault 

millau promoveu, em Paris, as “olimpíadas do Vi-

nho”, uma série de degustações de vinhos de todo 

o mundo, incluindo os franceses. No segmento re-

servado aos Pinot Noirs, o South Block Pinot Noir 

1975, da eyrie Vineyards, ficou em 3º e em 10º 

lugar entre os 10 melhores, em duas provas. Pro-

vavelmente, o resultado teria passado despercebi-

do, não fosse o fato de robert drouhin, um dos 

maiores e mais respeitados produtores da Borgonha, 

ter entendido que sua terra natal não fora representa-

da adequadamente. Por isso, no ano seguinte, promo-

veu uma espécie de “revanche”. desta vez em Beaune, 

capital vinícola da Borgonha, e reunindo apenas os 

Pinot Noirs de outros países melhor classificados nas 

olimpíadas e uma seleção de vinhos da maison drou-

hin. Quase deu zebra. o south Block só perdeu para 

o Chambolle Musigny 1959 da drouhin, ainda assim 

por diferença mínima (0,20 pontos). 

Para se ter uma idéia do nível dos vi-

nhos degustados, o terceiro colocado foi 
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O Domaine Drouhin 
(acima) é o único 

investimento da família 
Drouhin fora da Borgonha. 

O Domaine Serene (ao 
lado) é uma das vinícolas 

mais modernas do vale



o Chambertin “Clos de Bèze” 1961. 

 o impacto foi tal que, em 1986, robert sugeriu 

à filha Véronique, recém-formada em enologia, 

que estagiasse em vinícolas do oregon (ver entre-

vista com Véronique). isso acabou levando a famí-

lia drouhin a fazer no Willamette Valley, em 1987, 

seu primeiro e até agora único investimento fora 

da França, com a compra de terras na sub-região 

de dundee hills. recentemente, dundee hills 

foi reconhecida como aVa (american Viticultu-

ral area, o equivalente norte-americano às aoC 

e doC européias). hoje, o domaine drouhin é 

parada obrigatória para quem viaja até essa bela, 

mas ainda pouco conhecida, e menos ainda visita-

da, região vinícola dos estados unidos. o ponto 

alto da visita ao domaine drouhin é uma indica-

ção do nível de qualidade alcançado pela vitivini-

cultura desse estado americano: uma degustação 

comparativa de vinhos drouhin do oregon e da 

Borgonha (ver quadro).

Portland é a porta
de entrada do 
Willamette Valley
 um roteiro pelo Willamette Valley começa, obriga-

toriamente, por Portland, a capital do oregon que é 

cortada pelo rio Willamette. Quem olhar o mapa verá 

que Portland fica bem ao norte dos Estados Unidos, 

vizinha ao estado de Washington e não muito distante 

da fronteira com o Canadá. A localização geográfica 

é uma boa pista sobre o clima da região e a melhor 

época para visitá-la (primavera e outono), a não ser 

que se deseje aproveitar a viagem para esquiar em suas 

montanhas. Portland é uma cidade bonita, com poucos 

prédios altos, bons museus e um famoso jardim japo-

nês, mas não oferece atrativos que justifiquem a longa 

viagem até lá. Portanto, basta reservar um ou dois dias 

para conhecê-la, antes de partir rumo ao sul. o ideal 

Véronique Drouhin é a enóloga responsáVel por toDos
os Vinhos proDuziDos, no oregon, pela casa funDaDa por seu 

bisaVô na borgonha. segunDo ela, a iDéia foi sempre fazer Vinhos 
refinaDos e elegantes, mas com seu próprio caráter. 

Véronique Drouhin-Boss é a única filha (são quatro irmãos) do conhecido produtor Robert 
Drouhin, da Maison Joseph Drouhin, um dos grandes nomes da Borgonha. Formada em 
Enologia pela Universidade de Dijon, ela estagiou em Bordeaux, mas, em 1986, por sugestão 
do pai, trabalhou em período da colheita em três vinícolas do Oregon. Mal sabia que o 
Oregon assumiria papel importante em sua vida. Em parte por seu entusiasmo com o que 
viu nessa primeira viagem, no ano seguinte a família Drouhin comprou terras e passou a 
produzir vinhos na sub-região de Dundee Hills, no Willamette Valley. Desde então, Véronique 
é a enóloga responsável por todos os vinhos do Domaine Drouhin Oregon, embora resida a 
maior parte do tempo em Beaune, onde fica o quartel-general da empresa fundada por seu 
bisavô. Nessa entrevista exclusiva a Wine Style, ela fala da experiência em produzir vinhos no 
Oregon e das diferenças em relação à Borgonha.

WS – Estava claro, desde o início, que a Maison Drouhin não deveria tentar fazer um “Borgonha” no Oregon?

vd-B – desde o início estava claro que, se o oregon e a Borgonha têm climas muito semelhantes, a 
maior diferença entre ambas as regiões é o terroir. o da Borgonha é calcáreo; o do oregon, basáltico 
(de origem vulcânica). assim, a idéia foi sempre produzir vinhos com a mesma filosofia que temos na 
Borgonha: refinados e elegantes, com bom potencial de envelhecimento. mas, ao mesmo tempo, com 
seu próprio caráter do oregon, que iríamos definir.

WS – Na sua opinião, quais as principais diferenças, em termos de aromas e sabores, entre os Pinot 
Noir do Oregon e da França?

vd-B – as principais diferenças são: Pinot da Borgonha: cor mais clara (vermelho rubi), nariz de frutas 

a mesma filosofia em “terroirs” Diferentes vermelhas (framboesas e morangos) e boa estrutura tânica, com muita finesse. 
Pinot do oregon: cor mais escura, nariz de frutas vermelhas escuras (amora, 
cereja preta, alcaçuz), presença freqüente de notas de especiarias, raramente 
encontradas na Borgonha, e uma adorável e redonda estrutura tânica.

WS – O que pode ser dito sobre o potencial de envelhecimento dos Pinot do Ore-

gon em relação à Borgonha? Eles evoluem de forma semelhante com a idade?

vd-B – temos pouca experiência com o oregon, mas, depois de 20 colheitas, eu 
diria que os vinhos bem feitos e equilibrados têm bom potencial de envelheci-
mento. talvez nem tanto como o de um grand cru da Borgonha, mas certamente 
semelhante ao de nossos Premiers crus ou villages. eles tendem a evoluir de 
forma semelhante nas duas regiões, desenvolvendo o extraordinário bouquet 
que torna os Pinot únicos, quando envelhecem bem.

WS – Em geral, se considera que os Pinot Noirs do Oregon parecem mais com os 

franceses do que aqueles produzidos na Califórnia. A senhora concorda? 

vd-B – concordo. as condições na fase de crescimento não são as mesmas no 
oregon/Borgonha e na califórnia. o Pinot da califórnia recebe, em geral, muito 
mais sol e calor, que se traduzem em graus alcoólicos maiores, menor acidez, 
e sabores de frutas mais maduras. mas existem áreas mais frias na califórnia 
produzindo excelentes Pinot com seu próprio estilo e identidade.

WS – Supondo que a senhora prove regularmente Pinot Noirs de diferentes 

regiões do mundo, como os compara com os da Borgonha? Na sua opinião, o 

Oregon seria o segundo melhor terroir para a Pinot Noir depois da Borgonha?

vd-B – a nova zelândia também é uma região muito promissora para a Pinot 
Noir. no momento, penso que as técnicas usadas pelos enólogos de lá, e de 
algumas outras regiões novas que estão cultivando Pn, tendem mais a vinhos 
que mostram muita extração e, consequentemente, são bastante tânicos; e, 
para o meu gosto, ainda se usa muito carvalho. mas, certamente, há potencial 

nessas outras regiões de clima frio. a Borgonha continua a ser o padrão. não 
que todos os vinhos da Borgonha sejam bons, mas, quando são os melhores, 
são exemplos únicos de complexidade, elegância e harmonia. nada se com-
para a um musigny!

WS – Que razão a levou a também produzir Chardonnay no Oregon?

vd-B – sendo da Borgonha, as duas variedades que conhecemos e produzimos 
são Pinot Noir e Chardonnay. assim, era tentador fazer Chardonnay no oregon. 
a segunda razão é que o oregon não estava produzindo bons Chardonnays en-
quanto o resto do mundo estava. assim, havia também um desafio e sabíamos 
que, com clones apropriados, o oregon produziria bons Chardonnays. não existe 
propriamente um estilo de Chardonnay do oregon. eu escolhi o estilo da Bor-
gonha, por isso sou cuidadosa no uso do carvalho. se você fermenta 100% em 
carvalho ou 100% em aço inoxidável, vai “criar” dois vinhos completamente di-
ferentes. estou fazendo os dois (50/50) e o resultado mostra deliciosa fruta, com 
muita textura e um final bastante longo.

WS – Por último, uma questão pessoal: porque decidiu batizar os vinhos que faz 

no Oregon com o nome de seus filhos?

vd-B – meu primeiro filho, laurène, nasceu em 1992, o primeiro ano em que 
produzimos um vinho feito com 100% de uvas de nossa propriedade. meu ge-
rente da época sugeriu que o nome dessa primeira cuvée fosse laurène e 
todos concordamos. mais tarde, quando produzimos um Pinot-ícone e o Char-
donnay, pareceu justo e divertido dar a eles os nomes de meus outros dois 
filhos (louise e arthur).

Nota: os vinhos do Domaine Drouhin Oregon (como os da própria
Maison Drouhin na Borgonha) são distribuídos com exclusividade no Brasil
pela importadora Mistral (www.mistral.com.br)

é alugar um carro, de preferência provido de GPs. embo-

ra as estradas sejam bem sinalizadas, a região vinícola do 

Willamette Valley, que começa a cerca de 30 km da capital, 

é uma zona ainda predominantemente rural e a maioria das 

propriedades é alcançada por pequenas estradas vicinais.

 o número de vinícolas que devem ser visitadas depen-

derá, é claro, do tempo disponível. ao planejar a viagem, 

é bom levar em conta os seguintes fatores: 1) nem todas 

as vinícolas estão abertas a visitantes; 2) em algumas, é 

preciso agendar previamente a visita se a intenção é fazer 

um tour das instalações e não apenas degustar (e eventu-

almente comprar) seus vinhos; 3) a maioria das vinícolas 

maiores dispõe de salas de degustação, onde, além de seus 

vinhos, vendem produtos como bonés, camisetas e artesa-

nato local; 4) os vinhos de vinícolas menores, que não têm 

tasting room próprio, podem ser provados (e comprados) 

em lojas ou espaços de degustação coletivos; 5) mesmo as 

vinícolas que recebem visitantes não estão abertas todos os 

dias do ano e, em geral, o horário de visita é limitado. o 

domaine drouhin oregon, por exemplo, abre de quarta a Além de uvas, o Willamette também é famoso 
por suas cerejas e avelãs



domingo, das 11 às 16 h, mas é preciso agendar a visita 

e pagar 20 dólares pelo tour e degustação comparativa 

de vinhos (oregon e Borgonha). 

 outro aspecto a ser considerado é não esperar en-

contrar o mesmo nível de sofisticação do Napa Valley, 

na vizinha Califórnia, até porque o Willamette é de 

ocupação bem mais recente. Para se ter uma idéia, no 

final de 1970 havia apenas cinco vinícolas registradas 

no oregon (em 2006, já eram mais de 300), incluindo 

a pioneira eyrie Vineyards, que david lett e sua es-

posa diana implantaram em 1966. Também fundada 

no final dos anos 1960, a Ponzi, pode ser a primeira 

parada, pois fica a cerca de meia hora de carro de 

Portland. lá, o visitante se surpreenderá ao descobrir 

que o oregon não é só Pinot Noir, embora esta seja, de 

longe, a variedade mais plantada, ocupando 70% dos 

vinhedos. entre os vinhos oferecidos à degustação, 

além dos Pinot Noirs, genéricos ou de vinhedos úni-

cos, figuram exemplares de Pinot Gris, a segunda mais 

plantada no estado, Riesling, Pinot Blanc e até curiosos 

varietais de uvas típicas do Piemonte, como Dolcetto e 

Arneis, não fossem os Ponzi de ascendência italiana. 

surpresa ainda maior será conhecer um dos vinhos 

de maior sucesso da sokol Blosser, outra das vinícolas 

pioneiras, fundada em 1970 por um casal formado 

em stanford, sem nenhuma experiência anterior com 

vinho. o Evolution (originalmente batizado de Nº 

9, ele perdeu o número no rótulo por uma questão 

legal) é um blend de nada menos do que nove (!) uvas 

brancas: Muller-Thurgau, bastante plantada na região, 

Muscat, Sylvaner, Pinot Blanc, Gewürztraminer, Chardon-

nay, Riesling, Pinot Gris e Semillon.

Uso de técnicas
(e de clones) trazidos da 
Europa foi fundamental
 a predominância da Pinot Noir, e de cepas como 

Pinot Gris e Riesling, se explica pelo clima da região, 

frio e úmido. embora mais propício para essas uvas, 

porque possibilita um amadurecimento mais lento, 

esse tipo de clima apresenta dificuldades bem maio-

res do que o do ensolarado Napa. Por isso, a viti-

vinicultura só prosperou no oregon com o uso de 

técnicas como aumentar a densidade dos vinhedos 

e plantá-los preferencialmente em encostas com boa 

drenagem e maior exposição ao sol. Também foi fun-

damental para a qualidade dos vinhos o uso de clones 

específicos – os de Pinot Noir quase sempre trazidos da 

Borgonha. o esforço inicial foi recompensado com 

vinhos cada vez melhores e num estilo muito mais 

próximo de seus modelos originais (França e alema-

nha) do que do Novo mundo. 

 Com o tempo, os vinhos do oregon, especial-

mente os Pinot Noirs do Willamette Valley, passaram 

a obter regularmente altas pontuações das publica-

ções e críticos especializados (Parker, Wine spectator 

etc.) e a brilhar em degustações em que foram cote-

jados com grandes vinhos dessa uva de todo o mun-

do, inclusive da Borgonha. um dos resultados mais 

expressivos foi obtido em 2004 por três vinhos do 

domaine serene, numa degustação às cegas com três 

vinhos das mesmas safras do lendário domaine de la 

romanée-Conti: Romanée St.Vivant, Echezeaux 

e Grand Echezeaux. Foram três flights com os três 

vinhos de cada produtor, respectivamente das safras de 

1998, 1999 e 2000. os vinhos do 

domaine serene só não ocupa-

ram as três primeiras posições na 

safra de 2000, em que romanée 

st. Vivant e Grand echezeaux 

empataram em terceiro lugar. em 

todas as três safras, o primeiro lu-

gar ficou com o Grace Vineyard 

Pinot Noir. em que pesem todas 

as ressalvas que possam ser feitas 

a degustações desse tipo (no caso, 

os degustadores foram profissio-

nais ligados ao mundo do vinho, 

como sommeliers, donos de res-

taurantes, distribuidores e varejis-

tas de 22 estados norte-america-

nos), ainda assim o resultado é impressionante.

 o domaine serene é uma das vinícolas mais bo-

nitas e modernas do Willamette Valley. Fundada em 

1989 por um casal (Ken e Grace evenstad) apaixona-

do por vinhos de Pinot Noir, boa parte de seus vinhe-

dos se situa na parte mais alta da mesma colina onde 

se localiza o domaine drouhin. o acesso a ambos é 

pela mesma estrada e eles são praticamente vizinhos 

de porta. as uvas são colhidas (e selecionadas) à mão 

e seu processamento, na nova adega inaugurada em 

2001, é totalmente por gravidade, como também no 

domaine drouhin, que inaugurou a primeira adega 

desse tipo construída no vale, em 1988. os vinhos es-

tagiam por períodos de 14 a 18 meses em barricas de 

carvalho francês e mais um ano em garrafa.

 a grande maioria das vinícolas do Willamette 

Valley é familiar e de pequeno porte e a região ain-

da preserva um pouco do espírito pioneiro que ca-

racterizou seus primeiros tempos, quando os poucos 

vitivinicultores se reuniam para trocar informações e 

ajudar uns aos outros. um exemplo é o Carlton Wi-

nemakers studio, na cidadezinha de Carlton, que re-

úne dez produtores artesanais. eles usam a mesma 

instalação e equipamentos para produzir seus vinhos, 

que podem ser degustados no aconchegante tasting 

room do studio. o mais famoso desses produtores é 

o iconoclasta andrew rich, que se intitula um “Vi-

narchist” (anarquista do vinho numa tradução livre). 

Nem por isso seus vinhos são menos sérios. além de 

ótimos Pinot Noirs e de um curioso Roussanne, ele pro-

duz um delicioso Gewürztraminer Late Harvest. de abril 

a setembro, às quartas-feiras, o Winemakers studio 

promove um jantar harmonizado com vinhos de um 

dos produtores associados, ao preço de 30 dólares, o 

jantar, e 20 dólares, os vinhos.

 a maior visibilidade que os vinhos provenientes 

do Willamette Valley vêm conquistando nos últimos 

anos, somada à crescente popularidade, em todo o 

mundo (mesmo nos estados unidos, depois do fil-

me sideways), dos vinhos à base de Pinot Noir, têm 

atraído maior número de visitantes ao Willamette 

Valley. Com isso, vêm aumentando também a oferta 

de hospedagem e restauração na região. em relação 

à primeira, o turista dispõe de duas opções: hotéis 

A Adelsheim, de 1972, foi uma das pioneiras. A Lemelson (abaixo), 
de 1997, opera totalmente por gravidade

A Müller-Thurgau é muito 
plantada na região, onde a 

Phyloxera foi identificada pela 
primeira vez em 1990
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Maison Joseph Drouhin Chablis Premier Cru 2005 x Domaine 

Drouhin Oregon Chardonnay Arthur 2006

o chablis se revelou bastante frutado (casca de la-

ranja) para um vinho dessa apelação, em que pese a 

esperada mineralidade (pedra de isqueiro). na boca, 

é muito equilibrado e redondo, mesmo com acidez 

bastante alta, que lhe confere vivacidade e potencial 

de envelhecimento. o álcool (12,5%) apareceu um 

pouco, provavelmente por culpa da temperatura de 

serviço. Bom corpo e persistência. o “arthur” (nome 

do filho mais moço da enóloga véronique drouhin) é 

muito rico em aromas cítricos (limão e abacaxi não 

muito maduro), mas com agradáveis notas de er-

vas como alecrim. na boca, tem boa acidez (me-

nor do que a do chablis) e bom corpo (os 14,1% 

de álcool não sobram), mas persistência me-

nor do que a de seu irmão francês. resumo: 

o chablis é um pouco mais complexo, mas 

é preciso levar em conta que, além de ser 

um Premier cru e não um chablis genéri-

co, tem um ano a mais de garrafa do que o 

arthur. em tempo: na loja do dd, o arthur 

é mais caro (us$ 30 x us$ 27).

Maison Joseph Drouhin Côte de Beaune 

2005 x Domaine Drouhin Oregon Pinot 

Noir Willamette Valley 2006

aqui, pode-se dizer que houve empate téc-

nico, mas, se tivesse que escolher, ficaria 

com o do oregon. a cor rubi de ambos é 

praticamente igual. ambos têm boa acidez e taninos ainda 

presentes, mas sem aspereza, portanto de muito boa quali-

dade. o americano oferece aromas frutados mais inten-

sos (cerejas) e um interessante toque de especiarias 

(ver entrevista de véronique drouhin), além de madeira 

mais evidente (passou 10 meses em carvalho novo, ob-

viamente francês). embora seja um pouco mais “novo 

mundo”, é um vinho muito gostoso e equilibrado para 

cima, com 14,1% de álcool (12,5% no côte de Beaune). 

custa us$ 45 contra us$ 30 do Borgonha.  

Domaine Drouhin Oregon Pinot Noir Laurène Cuvée 2004

o laurène era a cuvée top do dd até o nascimen-

to do louise, de pequena produção, que pratica-

mente só é vendido a sócios que se inscrevem 

no “clube”, prática comum nas vinícolas dos 

estados unidos. com 14,1% de álcool, ele 

passa de 14 a 16 meses em barricas, par-

te delas de segundo uso. nariz muito ele-

gante, com bastante especiarias. na boca 

é potente e expansivo, mas muito redondo 

e equilibrado, com madeira e álcool muito 

bem integrados. é mais encorpado do que 

o genérico e tem persistência muito longa. 

foi o único provado sem uma contrapartida 

francesa, mas, certamente, não faria feio 

numa degustação com alguns de seus ir-

mãos da Borgonha.  GV

maiores e mais baratos podem ser encontrados nas 

cidades maiores (por maiores, entenda-se 20 ou 30 

mil habitantes), como Newberg e mcminnville; fora 

delas, existem pequenas e charmosas pousadas (os 

chamados Bed and Breakfast, ou B&B), com diárias 

a partir de 160 dólares. 

 No que diz respeito a restaurantes, pelo menos 

aqueles voltados à enogastronomia, as opções ainda 

são relativamente restritas, mas também vêm aumen-

tando. um dos que vale a pena conhecer é o The 

Painted Lady, em Newberg, que se define como “re-

fined modern american”. O menu de três pratos (en-

trada, prato principal e sobremesa) custa us$ 45; o de 

cinco pratos, us$ 65, preço que sobe para us$ 100, se 

o cliente quiser vinhos harmonizados com cada prato. 

o Painted lady está instalado numa charmosa casa de 

época e vem sendo apontado como candidato a ser o 

French laundry do Willamette Valley, numa elogiosa 

comparação com o famoso restaurante do Napa, sem-

pre incluído entre os melhores dos estados unidos. 

outras opções interessantes são o Tina´s (que tem um 

Pinot Noir com sua própria marca), o Nick´s italian Café 

e o The Joe Palmer house, que oferece pratos com co-

gumelos selvagens e uma impressionante carta de Pinot 

Noirs do oregon. um dos mais novos e simpáticos, o 

The dundee Bistro é um dos mais frequentados pelo 

pessoal das vinícolas, porque pertence à família Ponzi, 

assim como o vizinho Ponzi Wine Bar. este último é 

também loja de vinhos e lá se pode comprar embala-

gens próprias para despachá-los em avião.

 Conhecer suas vinícolas e os vinhos que produzem, 

e apreciar a bela paisagem, são as principais razões para 

se visitar o Willamette Valley. mas há outra atração que 

merece ser citada: o museu de aviação evergreen, nas 

vizinhanças de mcminnville, que abriga, entre outros, 

o famoso “spruce Goose”, o gigantesco avião projetado 

pelo excêntrico milionário howard hughes. Também 

vale dar uma passada no shopping (outlet) Woodburn, 

na cidade de mesmo nome, já que no oregon não há 

cobrança do imposto sobre o valor das compras.

 o Willamette abriga ainda uma atração muito es-

pecial. É lá que está instalada a única vinícola que 

tem como um dos sócios 

o mais famoso crítico de 

vinhos do mundo. ele 

mesmo, robert Parker. a 

“Beaux Frères” (cunha-

dos em francês), como o 

nome indica, é uma socie-

dade de Parker com seu 

cunhado michael etzel, 

responsável pela vinícola 

e pelos vinhos. mas não 

espere uma vinícola espetacular, nem tente visitá-la 

sem agendamento prévio. até achá-la não é fácil, por-

que a única identificação é uma cruz escura à beira 

da estrada, com o nome grafado em azul, de forma 

quase ilegível. a presença, ainda que indireta, do fa-

moso crítico no Willamette, e o fato de a Beaux Frères 

produzir reputados (e caros) Pinot Noirs, talvez seja o 

maior tributo que essa grande varietal poderia rece-

ber. uma das críticas mais freqüentes feitas a Parker 

é que ele não é tão bom degustador dos vinhos mais 

sutis de Pinot Noir como é dos Cabernet Sauvignon. e que 

estes seriam os vinhos da sua preferência. Quem sabe 

Parker não seja um pouco como o personagem miles, 

do filme Sideways (Entre Umas e Outras). No filme, 

miles enaltece a Pinot Noir em detrimento da Merlot, 

mas guarda em casa, como seu maior tesouro, uma 

garrafa de Cheval Blanc 1961, o mítico vinho de st-

emilion, em cuja composição a uva que predomina 

é a Cabernet Franc, complementada por Merlot e um 

pouco de Malbec.
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De toDas as Degustações que poDem ser feitas nas Vinícolas

DO WillaMEttE VallEy, a DO DOMaiNE DROUHiN é a úNica qUE pERMitE cOMpaRaR

Vinhos Do oregon e Da borgonha feitos por um mesmo proDutor.

a seguir os comentários sobre essa Degustação,

com a ressalVa De que ela não foi às cegas.

g u i l h e r m e @ w i n e st y l e . c o m . b r
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