
	 Mesmo para profissionais do vinho, degustar livremente os melhores vi-

nhos doces e fortificados do mundo é um sonho que só pode ser realizado 

em um lugar, mais precisamente em uma feira, na cidadezinha de Jerez de 

la Frontera, na mágica região da Andaluzia, Espanha. A feira em questão, a 

VINOBLE, é feliz até no nome, pois estes vinhos, ainda tão desconhecidos da 

maioria dos enófilos, são nobres em todos os sentidos, dos ancestrais processos 

de elaboração à sua apreciação meditativa, que nos induz a um estado único 

de satisfação sensorial. Tem razão o jornalista Carlos Delgado do respeitado 

jornal espanhol “El País”, ao dizer que a palavra que melhor resume o caráter 

deste evento talvez seja “exclusividade”: em primeiro lugar pelo local onde é 

realizado, o Alcázar árabe de Jerez do século 12, um majestoso castelo-forta-

leza que abriga, além de jardins que remetem as mil e uma noites, uma mes-

quita e um palácio renascentista. Acostumado a freqüentar feiras de vinhos 

em locais assépticos, fiquei imaginando que a equivalência seria realizar a 

Vinitaly na arena de Verona e a Vinexpo, nos jardins e no castelo do Château 

Beychevelle, em Bordeaux. Exclusividade também pela seleção de vinhos das 

tipologias doces e fortificados. Na 6a edição da feira, realizada em maio passa-

do, foram mais de 1.200 rótulos de 23 países diferentes. Exclusividade, ainda, 

pela raridade de muitas das amostras apresentadas. Umas porque a disponibi-

lidade não excede poucas centenas de garrafas; outras porque foram envelhe-
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cidas por décadas a fio. Não bastassem os habituais 

stands organizados por produtores, regiões demarca-

das ou países, a Vinoble ainda proporciona degusta-

ções paralelas do mais alto nível para não mais de 

50 afortunados, do tipo “vinhos seculares de Jerez”, 

ou “vertical de Château d’Yquem”. Onde? Dentro de 

uma mesquita do século 13, em uma atmosfera má-

gica, batizada por um feixe de luz que entra por sua 

clarabóia, que nos faz agradecer a Deus por estar ali, 

degustando aqueles vinhos de exceção.

 Dediquei dois dias da feira para degustar curiosi-

dades, vinhos de regiões a que temos pouco acesso, 

mas que sempre nos são cobradas em concursos de 

Sommeliers. Da Itália, adorei os vinhos da ilha de 

Elba, que tive oportunidade de visitar há alguns anos, 

e que nos dá deliciosos Aleaticos e Moscatos, de pura 

expressão de rosas e flor de laranjeira, respectivamen-

te. Também excelentes os melífluos Vini Santi Trenti-

no, que diferem dos toscanos pela uva – a local Nosiola	

–, por não apresentar o caráter oxidativo destes e por 

ter uma produção total anual limitadíssima de apenas 

25.000 garrafas. O stand de Marsala também encer-

rava gratas surpresas. São vinhos tradicionais, que di-

videm com os anfitriões de Jerez a herança histórica 

e também a “latitude do sol”, mas que mostravam al-

guns sopros de modernidade, como um sedutor Grillo 

de colheita tardia da vinícola Gorghi Tondi. Da Fran-

ça, adorei um produtor de Vieux Rivesaltes, Domai-

ne Vila, o qual servia alegremente seus millésimés de 

1978 e 1959 como se estivesse abrindo um 2005; e me 

encantei com os vinhos de terroir da AOC de Coteaux 

du Layon, plenos de complexidade da podridão nobre 

e sabores terrosos de cogumelos.

 O clube ConfidenCiel, da região de Valais, Suí-

ça, também caprichou nas amostras. Embora tenha 

achado os Ermitages, nome local da Marsanne, um 

pouco enjoativos nos aromas de mel e banana e na 

estrutura cremosa; surpreendi-me com os Amigne, 

mais minerais e com um intrigante contrabalanço de 

ervas de montanha. Depois de ter me decepcionado 

no stand da República Checa, fiquei com o queixo 

caído ao degustar, no stand da Croácia, um especia-

díssimo Ledeno Vino – vinho do gelo – de Traminer, 

a autêntica, não a Traminer aromática, e um austero 

Rajnski Rizling, ou Riesling Renano, com 16 anos 

de idade e coloração ainda verdeal. Confirmei meu 

apreço pelos vinhos vulcânicos de uva Assyrtico no 

stand da Ilha de Santorini, por mais masoquista que 

pareça ser gostar de sentir na boca o gosto de pedra 

pomes e uma acidez afiadíssima.

 Um dos stands mais concorridos na feira era o do 

Canadá, com seus soberbos ice wines, oriundos da 

península de Niagara, da ilha de Pelee ou do vale de 

Okanagan. Quando entrei no stand, fui diretamente a 

uma mesa menos concorrida, para começar as provas, 

e assim que coloquei a primeira amostra no nariz, a 

surpresa: era puro (e nobre) aroma de maçã! O pro-

dutor sorriu e me disse: “é natural que seja assim, é 

elaborado com maçãs no mesmo processo de um vinho 

do gelo”. Pelo menos foi a melhor cidra que já provei 

na vida. Além dos já renomados brancos de Vidal ou 

Riesling, os canadenses estão elaborando maravilhosos 

ice wines rosés a partir de Cabernet Franc, Syrah e até de 

Pinot Noir (fiquei imaginando uma harmonização deste 

com uma torta de framboesas...).

 Os anfitriões encantaram a todos com vinhos sin-

gulares e, em alguns casos, espetaculares, das regiões 

de Montilla-Moriles, Alicante e Málaga. Em Mon-

tilla, vinícolas como Alvear, Toro Albalá e Pérez Bar-

quero ostentavam Finos elaborados com Pedro Ximé-

nez de rara fineza, além de Amontillados e PX doces 

inebriantes. Alicante assombrou com seus Fondillóns 

de Monastrell; e Málaga surpreendeu com Mosca-

tos passerizados na planta, de irretocável elegância 

e máxima expressão, com destaque absoluto para os 

vinhos de Jorge Ordoñez.

	 Países e regiões clássicas na produção de vinhos des-

ta tipologia também mostraram sua força na Vinoble, 

como a Tokaj Renaissance, que trouxe vinícolas con-

sagradas e também novos produtores, para mim no 

mesmo nível, ou até melhores, que alguns figurões. 

Como era de se esperar, a Alemanha deu um show 

no seu stand VDP (Verband Deutscher Prädikatswei-

güter). E mostrou que, quando o assunto é elegân-

cia e equilíbrio em vinhos doces, ainda não tem para 

ninguém. Que maravilha de oportunidade, degustar 

Beerenauslese, Trockenbeerenauslese e Eiswein dos 

melhores produtores e dos melhores Einzellage, ou 

vinhedos específicos, do país. A Alsácia também esta-

va lá, embora mais tímida, mas com bons vinhos dos 

produtores Louis Sipp e Seppi Landmann.

O desfile de um mito
 Nem seria necessário ter organizado uma degus-

tação vertical do vinho doce mais famoso do mundo, 

para a Vinoble arrematar o título de melhor feira nessa 

categoria. Mas nem isso faltou. No dia 28 de maio, fo-

mos convidados para degustar quatro safras do incom-

parável Château d’Yquem, sob os auspícios de seu 

presidente, Pierre Lurton, e de sua enóloga, Sandrine 

Garbay: 2004, 2003, 1998 e 1988. “A Botrytis mata ou 

torna imortal o vinho”, assim foi aberta a degustação 

deste vinho mítico, cuja qualidade “hors classe” é um 

mistério da natureza e o produto da paixão transmiti-

da por doze gerações familiares até 2004, ano em que 

o controle acionário passou para o grupo LVMH. O 

carismático Pierre Lurton recebeu a incumbência de 

gerir o d’Yquem concomitantemente a outro ícone, o 

Château Cheval Blanc de Saint-Émilion, que já 

comandava desde 1991. Com argumentos humildes 

e precisos, Lurton justifica, aos poucos, sua posição. 

Com um jeito quase “mineiro”, ele não escondeu a 

contrariedade quando indagado por uma francesa em 

que aspectos o estilo Lurton já se faz sentir na safra 

2004, antes de responder que seu papel é “apenas o de 

reger uma orquestra de músicos e instrumentos sen-

sacionais”. Com ou sem sua influência, a safra 2004 

mostra elegância, polimento, equilíbrio e, ao mesmo 

tempo, eloqüência, que espelham o caráter de seu novo 

71

A Vinoble foi sediada no Alcázar, um castelo fortaleza árabe do século 12 com belos jardins, uma mesquita e um palácio renascentista



presidente. Nessa safra, as uvas do d’Yquem foram co-

lhidas por 200 pessoas treinadas, em quatro passagens, 

de 20 de setembro até novembro, com Sauvignons Blancs	

vibrantes na primeira passagem e Sémillons extrema-

mente botritisados, na última. Amei a pureza e elegân-

cia deste vinho floral, com cítricos confitados, louro, 

baunilha, incrível acidez e um explosivo fim de boca. 

O d’Yquem da canícula de 2003 é completamente atí-

pico, desde a colheita, que foi uma das mais precoces 

da história, com apenas nove dias a partir de 16 de se-

tembro, ao caráter olfativo defumado, exuberante no 

mel, caramelo salgado, mineral e frutas secas. Mesmo 

atingindo 147 gramas de açúcar por litro, o terroir 

sagrado conseguiu conferir ao vinho frescor suficiente 

para carregar tanta riqueza. Com 10 anos de estrada, 

o	d’Yquem 1998 começa a perder seus aromas de ju-

ventude e a entrar na adolescência; mostra complexi-

dade, um amálgama de casca de tangerina, minerais, 

cogumelos, mel de acácia e especiarias exóticas. Não 

era excessivamente doce, talvez pela sua acidez sem-

pre perfeita, e o retrogosto, mais uma vez, monumen-

tal. A elegante enóloga Sandrine Garbay apresentou 

a safra de 1988 com bastante euforia, “um trio mági-

co” de safras que culminou com a excepcional 1990. 

As condições de amadurecimento das uvas em 88 fo-

ram muito tardias, até o final de novembro, com pura 

podridão nobre. Com 20 anos de idade, o d’Yquem 

já mostrava um dourado profundo e luminoso, com 

inacreditáveis aromas de laranja amarga em compo-

ta, um toque fresco de menta e uma nota desafiado-

ra de curry. A textura na boca era envolvente, com 

perfeito balanço entre açúcar, glicerina, álcool, acidez 

e sais minerais. O final era realmente esplendoroso: 

caramelo e mel com infusão de especiarias. Sandrine 

observou que, quando este vinho chegar aos 30 anos, 

“você se esquece que ele é doce”. Esta degustação 

inesquecível foi também importante para se definir o 

que é a grandiosidade num vinho desta tipologia. Ou-

saria enumerar três pilares: elegância olfativa, acidez 

perfeitamente integrada, retrogosto interminável. O 

açúcar, embora defina a categoria, deve ser esquecido, 

conforme postulou Sandrine.

A versatilidade do Jerez
 Mas, afinal de contas, estávamos todos ali pelo –	e	

para	– o Jerez. A Vinoble nasceu justamente para dar 

alento aos vinhos desta região, que vinham enfrentan-

do gradativo arrefecimento em sua demanda, até em 

mercados tão antigos como o Reino Unido. Sempre 

fui fã incondicional dos vinhos de Jerez. Para um povo 

que tem como diversão as touradas e como música tí-

pica o flamenco, não se poderia esperar que fizessem 

vinhos de menos caráter do que os Jerezes. Tudo foi so-

berbamente organizado para mostrar aos mais de 300 

convidados do mundo inteiro – sommeliers, jornalistas, 

importadores e agentes comerciais – a cultura enogas-

tronômica local, com almoços e jantares encantado-

res, realizados em vinícolas tradicionais e com pratos 

sempre harmonizados às diversas tipologias de Jerez. 

Todos sabem que tapas variados com um Manzanilla 

ou um Fino é a perfeição, mas experimentamos casa-

mentos surpreendentes – e sensacionais – como um 

tamboril grelhado com ragout de cogumelos acompa-

nhado de um Amontillado; e um roastbeef  com flor de 

sal e castanhas glaçadas com um Oloroso, de arrasar! 

A sugestão implícita é que os sommeliers usem mais 

estes vinhos sem iguais para surpreender seus clientes 

com harmonizações inusitadas.

 No amplo stand do Consejo Regulador Jerez-

Xérèz-Sherry y Manzanilla desfilavam vinhos mais de 

40 produtores da região, inteligentemente separados 

segundo sua categoria: Finos, Amontillados, Olorosos, 

Palo Cortado, Cream, Pale Cream, Pedro Ximénez, 

Moscateles e Manzanillas. Uma excelente oportuni-

dade de comparar estilos e qualidade de cada bodega. 

Uma das conclusões que tirei, após me dedicar várias 

horas a este stand nos quatro dias de feira, foi a de 

que o nível de qualidade é muito homogêneo na de-

nominação, dadas as exigências legais atuais para se 

tornar uma “bodega de crianza y expedición”, com 

licença para exportar. Existe, no entanto, felizmen-

te, diversidade nos estilos dos produtores, como no 

caso dos Finos, que variam do extremamente austero, 

pungente e calcário ao delicadamente salino, floral e 

frutado. E falando de Fino, que considero o vinho de 

aperitivo mais perfeito – e, infelizmente, ainda sub-

valorizado – do mundo, descobri que sua irmã da 

zona de Sanlúcar de Barrameda, a Manzanilla, goza 

de mais prestígio dentro da Espanha, e é mais leve 

em estrutura, mais marinha e com maior presença 

gusto-olfativa da flor de leveduras. Entre os grandes 

grupos que degustei, destacaria as bodegas Gonzaléz 

y Byass, Valdivia, Rey Fernando de Castilla, Emilio 

Lustau, Valdespino, Pedro Romero e Sánchez Roma-

te. Todos esses produtores apresentavam uma linha 

consistente e de altíssima qualidade. Encantei-me 

também com algumas bodegas menores, a maioria 

delas com administração bem familiar e vinhos ul-

tratradicionais, como Bodegas Tradición, Gutiérrez 

Colosía, El Maestro Sierra, Herederos de Argüeso e 

do desafiador Navazos, com seus La Bota de Vino.

 A mesquita foi o cenário ideal para abrigar uma 

degustação inesquecível, a “Jerez, los más viejos del 

lugar”. Num mundo que hoje privilegia o prazer ime-

diato e fácil, degustar essas preciosidades, algumas 

cotadas acima de € 1.000, nos faz entrar num túnel 

do tempo e descobrir outro mundo do vinho, no qual 

as tradições são surdas às pressões do mercado. Todos 

os vinhos apresentados eram inspiradores e inesquecí-

veis, mas posso destacar o 4 Palmas de González y 

Byass, de uma solera que começou em 1871, um dos 

vinhos mais complexos que já degustei; o deslumbran-

te Amontillado AOS de Osborne, uma explosão 

de aldeídos, simplesmente interminável no retrogosto, 

de uma solera iniciada em 1903; e o fantástico Vie-

jo Cream de Valdespino, de uma “bota” ou bar-

ril centenário, perdido na adega, ostentando uma cor 
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mogno, aromas de passas, nozes, figos recheados com 

amêndoas, licor de cereja, bálsamo, e uma boca feno-

menal, muito seca apesar dos 140g de açúcar por litro. 

“Jerez é a expressão do culto ao tempo”, ensinou com 

razão o condutor da degustação, César Saldaña.

A deliciosa cultura do “tapeo”
 Em nenhuma outra região da Espanha a cultura 

do tapeo é tão presente como na Andaluzia. Sair ca-

minhando de bar em bar, entre uma copita de Jerez e 

uma deliciosa ración, é uma das formas mais deliciosas 

de nutrir o corpo e alimentar o espírito que conheço. 

Entre milhares de opções em Sevilla, recomendo co-

meçar os trabalhos no Giralda, admirando uma vista 

mágica para a catedral homônima (Calle Mateos Gago 

3), com um poderoso “salmorejo” – uma versão mais 

consistente do gazpacho adornada com atum e jamón 

serrano – e prosseguir com uma porção de “pescaitos 

fritos”, tudo do mar perfeitamente frito em imersão no 

azeite, excelente com uma fresquíssima Manzanilla. 

As azeitonas “machacadas”, quebradas uma a uma 

e marinadas num tempero mediterrâneo, também 

são imperdíveis. Arrisque algumas tapas exóticas no 

caminho até a Casa Robles (Calle Álvarez Quintero 

58), onde encontrei os melhores petiscos típicos de Se-

villa. Além de frutos do mar diferentes e muito frescos, 

eles fatiam um jamón de bellota, da vizinha região de 

Huelva, simplesmente indescritível. Se o seu estômago 

for treinado como o de um sommelier, não deixe de 

finalizar a empreitada gastronômica com uma cola de 

toro, uma substancial rabada elaborada com rabo de 

touro, imagino ser um subproduto das touradas, aro-

matizada com páprica e semente de coentro. 

 As tapas das outras cidades andaluzes são igual-

mente irresistíveis, com pequenas variações de uma 

a outra. Em Jerez de la Frontera também recomen-

do pequenos restaurantes de cozinha típica e muito 

saborosa, com o aconchegante Gaitán (Calle Gaitán 

3) e o criativo La Mesa Redonda (Calle Marqués de 

la Quintana 3). Em quase todas as bodegas de Jerez 

existem visitas guiadas e possibilidade de adquirir os 

produtos, basta reservar antes para se informar sobre 

horários e valores, que nem sempre são cobrados. Nas 

lojas gourmets do onipresente El Corte Inglés (www.

elcorteingles.es) se pode adquirir tudo de bom da gas-

tronomia e os rótulos mais badalados da Espanha, mas 

muitas lojinhas especializadas locais apresentam uma 

seleção mais profunda e orientação mais calorosa dos 

seus proprietários, como é o caso da imbatível Magerit 

de Cádiz (Alameda Apodaca s/n), tocada pela simpá-

tica sommelière Josefina Fopiani. Uma dica preciosa 

de hospedagem nas imediações de Sevilla é a Hacien-

da Benazuza, do grupo El Bulli, do renomado chef  

Ferrán Adriá (www.elbullihotel.com), onde também é 

possível degustar alguns pratos daquele que é conside-

rado o mais criativo chef  do mundo.

À esquerda, a entrada da mesquita onde ocorreram as degustações; porção de pescaitos fritos e a catedral La Giralda, em Sevilla

O  s O m m e l i e r  G u i l h e r m e  C O r r ê a ,  at u a l  C a m p e ã O 

b r as i l e i r O,  pa rt i C i p O u  da  V i n O b l e  a  C O n V i t e  da 

O p u s W i n e  e  d O  ay u nta m i e ntO  d e  J e r e z  d e  l a 

F r O nt e r a .
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