
Às margens da rodovia n74, que liga as cidades de Beaune e dijon,
ficam as duas áreas vinícolas mais importantes

da Borgonha, Berço de famosos tintos e Brancos. veja como
percorrê-las com olhos de enófilo

enoturismo
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Um passeio pela
Champs Elysées

dos vinhedos

O Clos Vougeot e o Hospices 
de Beaune, com os característicos 

telhados “flamengos”, são dois 
símbolos da Borgonha vinícola 

que, como outras regiões, 
reverencia Saint Vincent, o 

protetor dos viticultores



 os franceses chamam a estrada que liga as cida-

des de beaune e dijon de “champs elysées dos vi-

nhedos”. a referência à mais famosa avenida de paris 

não é gratuita. ao longo dessa estrada, a n74, estão as 

duas áreas vinícolas mais importantes da borgonha, 

côte de nuits e côte de beaune. juntas, elas formam a 

côte d’or, poética alusão a seu solo dourado. na côte 

de nuits são produzidos tintos profundos e elegantes 

à base da Pinot Noir, para muitos a melhor expressão 

dessa caprichosa uva; já a côte de beaune, embora 

também produza bons tintos de Pinot Noir, é mais co-

nhecida por seus vinhedos (e vinhos) de Chardonnay, 

como corton-charlemagne e 

Le montrachet, considerados 

igualmente o melhor que a 

mais conhecida das varietais 

brancas é capaz de produzir.

 beaune é um bom ponto 

de partida para uma visita à 

região, por abrigar hotéis e 

restaurantes de primeira e a 

sede de muitas vinícolas im-

portantes. uma boa maneira 

de começar o dia na cidade 

(e um tour pela região) é vi-

sitando o musée du vin de 

bourgogne, que não pode 

ficar de fora do roteiro de 

nenhum enófilo. em salas 

separadas, é possível conhe-

cer a história da borgonha 

vinícola desde as épocas 

grega e romana; constatar 

a importância das condições naturais (safra, clima, 

cepas, solo etc.); acompanhar a produção do vinho 

e dos barris (esta última na salle de la tonnellerie); 

e divertir-se com as tradições associadas a acessórios 

como garrafas e taças. ao sair do museu, quase em 

frente à sua entrada, fica um restaurante cujo nome 

diz tudo, Le p’tit paradis. tanto a qualidade das espe-

cialidades regionais que serve, como os preços muito 

convidativos, recomendam uma parada para “reabas-

tecimento” nesse “pequeno paraíso” gastronômico.

 para quem está de carro (e isso é quase indispen-

sável para se aproveitar ao máximo uma viagem à re-

gião), recomenda-se seguir pela n74 até o início da 

côte de nuits, em marsannay la côte, e voltar pela 

pequena d122, conhecida como a route des Grands 

crus. É algo indescritível para todos os sentidos, par-

ticularmente olhos e paladar. os vinhedos da côte de 

nuits se estendem por oito pequenas cidades (comu-

nas), conhecidas por seus grandes vinhos tintos, cada 

qual com pelo menos um restaurante de excelente 

qualidade: marsannay, Fixin, Gevrey-chambertin, 

morey-st-denis, chambolle-

musigny, vougeot, vosne-

romanée e nuits-st-Georges 

é a seqüência dessas cidades, 

de norte a sul. próximo de 

marsannay, de menor impor-

tância, temos couchey (mais 

ao sul) e chenôve (mais ao 

norte). as três comunas têm 

vinhedos que produzem vi-

nhos incluídos na aoc mar-

sannay (categoria regional), 

como os bourgogne marsan-

nay e os interessantes rosés 

marsannay.

       a 10 minutos do centro 

de dijon, marsannay é a porta 

de entrada dos prestigiosos vi-

nhedos da borgonha, mas não 

abriga vinhedos premier ou 

grand cru, só regionais. vale a 

visita ao château de marsannay que produz vinhos de 

diferentes regiões da borgonha. a seguir vem Fixin e 

aqui (como em praticamente todos os lugarejos) é possí-

vel comer bem a preços módicos. uma opção é o chez 

jeannette, um hotel-restaurante, cujo menu-degustação 

(por sinal muito em conta) oferece uma seqüência de 

pratos simplesmente fantástica: jambon persillé maison, 

boeuf  bourguignon, chariot de fromage e brioche façon 

pain perdu à la poire et sa glace vanille. Para ficar na 

memória! Fiel às dicas do alsaciano serge dubs, um 

dos melhores sommeliers do mundo, pedimos, para 

acompanhar o boeuf  bourguignon, um bom Gevrey-

chambertin, o Vieilles Vignes 2000, da domaine 

philippe naddef. intenso na cor, mostrou aromas de 

frutas vermelhas (cassis) com notas animais (couro) e 

de defumado, potente, com muita estrutura e equilí-

brio na boca. mostrou-se à altura do prato. 

 deixando Fixin, passa-se por brochon (com vinhe-

dos que produzem vinhos nas apelações Fixin, Ge-

vrey-chambertin e côtes de nuits-villages) e chega-se 

à Gevrey-chambertin. 

Na BorgoNha 
viNíCola,
é prECiso tEr 
“mEmória
dE ElEfaNtE”

 a partir de Gevrey-

chambertin a “conversa é 

prá gente grande”, como di-

zem alguns, pois entra-se no 

território de alguns dos mais 

renomados grands crus do 

mundo: chambertin, cham-

bertin-clos de béze, cha-

pelle-chambertin, charmes 

chambertin (ou mazoyères-

chambertin), Griotte-cham-

bertin, Latricières-chamber-

tin, mazis-chambertin e rou-

chottes-chambertin são no-

mes para decorar, pois são todos vinhedos “tops” desta 

comuna (Gevrey-chambertin). mas atenção: a quali-

dade dos vinhos está intrinsecamente ligada ao nome 

dos produtores, que também devem ser conhecidos (lo-

gicamente, os bons). na borgonha vinícola, é preciso 

“memória de elefante”, para conhecer e degustar seus 

grandes vinhos. tirar uma foto à frente de um destes vi-

nhedos faz-nos sentir como um tiete diante de um ídolo. 

 a próxima parada na “descida” é morey-saint-

denis, com seus tintos premiers e grands crus aromá-

ticos, frescos e bem balanceados. talvez pela proxi-

midade física, que na Borgonha pode não significar 

grande coisa, a comuna seguinte, chambolle-musigny, 

mostra, como a anterior, os vinhos mais finos, elegan-

tes e femininos desta fantástica região. vougeot vem a 

seguir, produzindo um grand cru (Clos de Vougeot) 

e alguns ótimos premiers crus. contrariando a opção 

pelos tintos da côte de nuits, vougeot também produz 

brancos muito interessantes, macios, mas encorpados. 

aqui, é quase obrigatória a visita ao château du clos 

de vougeot, que além de ter uma adega e prensas de 

vinho que datam do século 

18, é sede da histórica con-

frérie des chevaliers du tas-

tevin. na comuna seguinte, 

vosne-romanée, na chama-

da “zona alta” dos grands 

crus da borgonha, encontra-

se o diminuto (1,8 hectares) 

vinhedo romanée–conti, 

de onde se origina o mítico 

vinho de mesmo nome. da-

qui saem entre 5.000 e 9.000 

garrafas por ano, objeto de 

desejo de todo enófilo. Infe-

lizmente, poucos são os que 

podem pagar pelo privilégio.

 outros vizinhos ilustres 

(grands crus) como La tâche, 

richebourg, romanée-saint 

vivant, La Grande rue e La 

romanée também produzem 

vinhos desejados e apreciados por qualquer pessoa apai-

xonada por esta bebida maravilhosa. ainda mais quando 

o produtor atende pela sigla drc (domaine de la ro-

manée conti). Do outro lado da N74, fica um vilarejo, 

Flagey-Échezeaux, com dois grands crus: Échezeáux 

e Grands-Échezeaux, próximos a vosne-romanée. 

estamos falando de vinhos que são verdadeiros ícones. 

como os anteriores, mostram grande complexidade aro-

mática, e, na boca, são sólidos, robustos, mas tornam-se 
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As lojas de vinho locais em geral oferecem bons 
preços, mas não espere encontrar um Richebourg 
a preço de liquidação

Na Borgonha, conhecer o nome dos melhores 
produtores é fundamental na hora de escolher
que vinhos comprar (ou beber)



elegantes com o tempo em garrafa. portanto, além de 

capital, é preciso ter paciência, se quisermos desfrutá-los 

em toda sua plenitude. o prazer obtido é algo mágico, 

que não pode ser descrito por palavras. “pura emoção” 

talvez seja a melhor definição. Chega-se finalmente à 

nuits-saint-Georges e, aqui, a dica de serge dubs é 

harmonizar um bom vinho desta cidade simplesmente 

com uma gostosa baguete francesa. obedece quem tem 

juízo. testamos (e aprovamos) a dica. maravilha!

CôtE dE BEaumE é
o rEiNo dos BraNCos

   se a côte de nuits, ao norte, é ideal para os tintos, 

a côte de beaune, ao sul, é terra de brancos. acima 

de beaune, temos nomes como pernand-vergelesses, 

Ladoix-serrigny, aloxe-corton, savigny-Lès-beaune 

e chorey-Lès-beaune. as três primeiras comunas ci-

tadas participam com vinhedos na produção de um 

único grand cru tinto da côte de beaune, o Corton. 

estes, geralmente se mostram de boa guarda, bem es-

truturados, equilibrados e com longo final de boca. 

também é nelas que estão os vinhedos que originam 

um dos melhores vinhos brancos do mundo, o Corton-

Charlemagne, cujo nome homenageia o imperador 

que unificou a França. Trata-se de um grand cru que, 

com o tempo em garrafa, adquire cor marcadamente 

ouro, de excepcional qualidade aromática, encorpa-

do, e com um final capaz de trazer recordações por 

muito tempo. Longevo, recomenda-se deixá-lo bons 

anos repousando na garrafa antes de degustá-lo.

 abaixo de beaune, temos pommard (tintos inten-

sos e robustos), volnay (tintos suaves e redondos), as 

comunas pouco conhecidas de monthélie, st-romain, 

auxey-duresses e st.aubin, e as três aldeias (comu-

nas) de ouro quando se 

fala em vinhos brancos: 

meursault, puligny-mon-

trachet e chassagne-

montrachet, englobando 

o que se chama de côte 

de meursault. por último, 

santenay (tintos levemen-

te encorpados) e maran-

ges, que reúne três cidades. meursault oferece exce-

lentes opções enogastronômicas, além de boas alterna-

tivas de visitas a produtores. Lá também se encontra 

um pequeno hotel/restaurante (o L’hotel de ville, na 

praça de mesmo nome), que nos proporcionou um da-

queles momentos mágicos da viagem, com o seu pra-

to tradicional, servido desde 1872: terrine chaude de 

la mère daugier. outra boa surpresa foi o vinho que 

acompanhou o estouffade de boeuf  à la bouguignone, 

de muito boa relação preço-prazer: o Meursault Les 

Cras 1er Cru 2002, um raro tinto num terroir do-

minado por brancos, do bom produtor jean Latour-

Labille et Fils, que refletiu a excelente safra de 2002 

para tintos e brancos da borgonha. muita fruta ver-

melha ao nariz, com toques de couro, elegante, equi-

librado e com um longo final de boca. Ainda na praça 

(ao lado do restaurante) uma boa dica de compra de 

vinhos é a cave des vieilles vignes. não há como não 

deixar de aproveitar e trazer alguns grandes vinhos 

com preços de produtores. já que na borgonha o pe-

rigo está no nome do produtor, a escolha recaiu sobre 

vincent Girardin, pouco 

conhecido entre nós, mas 

de grande qualidade. an-

tes ou depois do almoço, é 

obrigatória uma visita ao 

vinhedo Le montrachet, 

que povoa os sonhos de 

todo amante do vinho. 

as NumErosas EstrElas
da BrilhaNtE CoNstElação 
moNtraChEt

 Para um enófilo, não há como deixar de experienciar 

certa ansiedade – diga-se de passagem gostosa – ao se 

aproximar do Le montrachet, que pertence em par-

te à comuna de chassagne montrachet e em parte à 

de puligny-montrachet. são apenas oito hectares e 

15 produtores, cujas garrafas, de safras mais recentes, 

custam em média, lá mesmo, 250 euros. os vinhos de 

produtores mais famosos, principalmente em grandes 

safras, custam bem mais. É imprescindível ficar atento 

ao nome do produtor para não comprar gato por le-

bre: o vinhedo é fantástico, mas a qualidade dos vinhos 

que produz não é uniforme. nas mãos de um bom 

produtor, o Le montrachet é capaz de combinar con-

centração, potência e elegância, como nenhum outro 

vinho branco do planeta. mas é preciso ter paciência 

para degustá-lo, e aos outros grandes vinhos brancos 

desta região. tomar um Le Montrachet com quatro 

ou cinco anos, por exemplo, é pecado mortal, sem di-

reito a penitência. para mostrar todo o seu potencial, 

ele exige pelo menos 12 a 15 anos de guarda. estão 

divinos, para serem apreciados agora, os vinhos das sa-

fras 1990, 1992, 1995 e 1996. não se apresse, porque 

eles ainda têm muitos anos pela frente.

 nas vizinhanças, localizam-se outros grands crus ilus-

tres, que também fazem parte da brilhante constelação 

montrachet. são eles: chevalier-montrachet (vinhos ex-

tremamente elegantes), bâtard-montrachet (vinhos mais 

musculosos), bienvenues-bâtard-montrachet e criots-

bâtard-montrachet. mas lembre-se da recomendação 

feita anteriormente: é fundamental conhecer o nome do 

produtor, para não lamentar o valor gasto num vinho 

que poderá não justificar a fama e seu alto preço.

 para terminar esse roteiro em alto astral, recomen-

do uma refeição no ótimo restaurante Le chassagne, 

em chassagne-montrachet, que tem uma invejável  

carta de vinhos. e, o que é ainda melhor, a preços ra-

zoáveis. bon voyage!
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Dijon (abaixo, a Place François Rude e, à direita, a Place de la Libération) é uma das portas de entrada da Borgonha Pode-se viajar pela Borgonha navegando por seus bucólicos canais ou percorrendo sua “route du vin”


