
vinícola

	 Nomes	como	“Dark	Side	of 	the	Moon”,	“Sgt.	Pepper’s	Lonely	

Hearts	 Club	 Band”	 e	 “I	 Can’t	 Get	 no	 Satisfaction”	 remetem	

ao	 mundo	 da	 música	 e	 não	 do	 vinho,	 pois	 são	 títulos	 dos	 ál-

buns	mais	famosos	de	três	das	maiores	bandas	de	rock	de	todos	

os	 tempos,	 respectivamente	 Pink	 Floyd,	 The	 Beatles	 e	 Rolling	

Stones.	No	entanto,	quem	visitar	a	nova	e	moderna	Cliff 	Lede	

(pronuncia-se	 “laidi”)	 Vineyards,	 em	 pleno	 vale	 do	 Napa,	 na	

Califórnia,	 verá	 que	 todos	 os	 vinhedos	 receberam	 o	 nome	 de	

hits	do	rock	dos	anos	60	e	70.	Além	dos	três	citados,	“Imagine”,	

por	exemplo,	um	dos	clássicos	de	John	Lennon,	dá	nome	a	um	

vinhedo	plantado	com	Petit Verdot,	e	“Hotel	Califórnia”,	conhe-

cido	hit	dos	Eagles,	a	um	de	Cabernet Franc.

	 Ter	 vinhedos	 com	o	nome	de	 suas	músicas	preferidas	 talvez	

seja	o	menor	dos	luxos	a	que	o	proprietário	da	vinícola	que	leva	

seu	nome	se	permitiu.	Lede	é	um	magnata	canadense	do	setor	de	

transportes, aficionado por vinhos de Bordeaux, principalmente 

aqueles	cuja	base	é	a	uva	Cabernet Sauvignon.	Em	seu	afã	de	pro-

duzir	vinhos	comparáveis	aos	de	sua	paixão,	não	poupou	esforços	
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Cliff Lede montou uma das vinícolas 
mais modernas do Napa. Os tanques, 
em formato  espiralado, são cópias 
dos que viu no château Latour,
em Bordeaux. Ao fundo, um retrato
de Grace Kelly, que considera
um amuleto da sorte nos negócios



Bordeaux
é a inspiração
a Cliff lEdE produz um bom
sauvignon blanC, mas sEu fortE 
são os tintos, Com difErEntEs CortEs
quE sEguEm o modElo bordalês. 

sauvignon blanC 2006

Bom exemplar de SB do Napa. Muito frutado (cítricos,

lembrando grapefruit), com um agradável toque floral.

Na boca, tem acidez cortante (“crisp”), como manda o figurino 

dos SB, e uma ponta de álcool a mais (14,1%), com final também 

frutado. Ao contrário de muitos vinhos dessa varietal produzidos 

nos EUA, não passou por carvalho, mas permaneceu um ano

em tanque, para preservar o frescor e intensidade de aromas 

frutados (US$ 22 na loja da vinícola).

ClarEt 2005 (Stag’s Leap District)

Essa é a última safra em que foi usada a denominação “Claret”, 

que já foi sinônimo de Bordeaux: Cabernet Sauvignon (78%), 

Merlot (10%), Cabernet Franc (8%) e Petit Verdot (4%). Um vinho 

com um nariz muito elegante que remete a frutas vermelhas 

maduras, com um toque gostoso e sem exageros de baunilha

e cacau, aportado pelo carvalho. Na boca, a presença da madeira 

é mais evidente, mas não chega a encobrir a fruta; e certamente 

contribuiu para amaciar os taninos, equilibrados pela boa acidez.

O álcool (14,8%) a mais não chega a atrapalhar (US$ 35).

CabErnEt sauvignon stags lEap distriCt 2005

Outro corte bordalês, desta vez com 85% de CS, 13%

de Merlot e 1% cada de Malbec e Petit Verdot. Nariz muito 

elegante e fresco (mentolado), com frutas vermelhas maduras 

e novamente o toque de carvalho (algo de canela). Na boca, 

apresenta taninos ainda evidentes, mas macios, boa acidez

e álcool (14,8%) bem integrado. Não é muito encorpado, mas

tem boa persistência. Boa relação preço/qualidade (US$ 50).

CabErnEt sauvignon diamond mountain 2004

A CS contribui com 95% do corte, complementado por 5%

de Petit Verdot. Frutas vermelhas escuras (tipo amoras e cassis), 

com notas de especiarias (pimenta do reino?) e um elegante

toque terroso, fruto, talvez, do solo vulcânico onde o vinhedo

está plantado. Na boca, já é um vinho muito prazeroso,

mas os taninos (finos) ainda bem presentes, a boa acidez

e o álcool bem balanceado (14,7%) sugerem que vai ficar

ainda melhor ao longo dos próximos 2-3 anos.

Ótima compra (US$ 65). GV

nem	 investimentos.	 Embora	 tenha	 chegado	 a	 pensar	 em	 ir	

direto	à	fonte	e	comprar	uma	vinícola	em	Bordeaux	(o	que	o	

fez	desistir	da	idéia	não	foi	o	custo,	mas	a	distância	e	o	fato	de	

não	falar	francês),	acabou	optando	pelo	Napa,	bem	mais	pró-

ximo	de	seu	país	de	origem	e	de	sua	base	de	operações.	Esco-

lheu	o	distrito	de	Stag’s	Leap,	por	ser,	reconhecidamente,	um	

dos	melhores	do	mundo	para	o	cultivo	da	Cabernet Sauvignon.	

Não	por	acaso,	foi	de	uma	propriedade	vizinha	à	sua	(a	Stag’s	

Leap	Wine	Cellars,	vendida	ano	passado,	por	185	milhões	de	

dólares,	 a	 um	 grupo	 de	 investidores	 liderado	 pelo	 marquês	

Piero	Antinori),	que	saiu	o	vinho	campeão	da	famosa	degus-

tação	de	Paris,	em	1976.	Para	encurtar	o	caminho,	em	2002,	

Lede	comprou	uma	antiga	vinícola,	a	S.	Anderson,	até	então	

dedicada	à	produção	de	espumantes,	de	olho,	principalmen-

te,	em	seus	aproximadamente	25	hectares	de	vinhedos.	Eles	

se	 situam	em	ambos	os	 lados	da	Silverado	Trail	 e	avançam	

pelas	 encostas	 do	 Napa,	 um	 dos	 terroirs	 mais	 prestigiados	

dessa	valorizadíssima	região.

tanquEs dE fErmEntação
Copiados do ChâtEau latour 
	 A	 partir	 da	 compra,	 Lede	 deslanchou	 um	 programa	 de	

investimentos,	ainda	não	totalmente	terminado,	que	incluiu	

a	construção	de	uma	nova	vinícola	e	de	nova	sala	de	barri-

cas,	 concluídas	 em	 2005,	 e	 a	 restauração	 de	 um	 prédio	 de	

1913,	 que	 hoje	 abriga	 a	 loja	 e	 a	 sala	 de	 degustações.	 Para	

se	ter	uma	idéia	da	obsessão	de	Lede	em	produzir	vinhos	de	

qualidade	comparável	à	de	seus	amados	tintos	de	Bordeaux,	

alguns	dos	tanques	de	aço	inoxidável	para	fermentação	das	

uvas	são	cópias	de	tanques	de	um	formato	especial,	espira-

lado,	que	ele	viu	numa	visita	ao	 famoso	Château	Latour,	e	

que	mandou	 reproduzir	nos	Estados	Unidos.	Em	meio	 aos	

moderníssimos	equipamentos,	chama	a	atenção	um	quadro	

com	 um	 retrato	 de	 Grace	 Kelly,	 que	 Lede	 considera	 uma	

espécie	de	amuleto	da	sorte	nos	negócios.	

	 Lede	 também	 investiu	 no	 replantio	 dos	 vinhedos,	 onde	

hoje	são	cultivadas	apenas	as	uvas	clássicas	dos	cortes	bor-

daleses.	Naturalmente,	a	Cabernet Sauvignon	é	a	presença	domi-

nante,	ocupando	atualmente	60%	da	área	plantada,	secunda-

da	por	Merlot,	Cabernet Franc,	Petit Verdot	e	Malbec.	A	Cliff 	Lede	

também	compra	uvas	de	terceiros,	inclusive	para	elaborar	seu	

único	vinho	branco,	um	saboroso	Sauvignon Blanc.	O	time	de	

enologia	 é	 liderado	pela	 jovem	Michelle	Edwards.	

Formada	na	renomada	escola	de	Davis,	da	Univer-

sidade	 da	 Califórnia,	 ela	 trabalhou	 por	 três	 anos	

na	Colgin,	que	produz	um	dos	chamados	“cult	wi-

nes”	da	Califórnia,	antes	de	se	juntar	à	Cliff 	Lede.	

E	conta	com	a	assessoria,	na	elaboração	dos	cortes,	

do	onipresente	consultor	francês	Michel	Rolland.	

	 O	 vinho	 top	 da	 vinícola	 é	 o	 Poetry Cabernet 

Sauvignon	(US$	120),	em	cujo	corte	entram	peque-

nas	porcentagens	de	Cabernet Franc	 (3%)	e	Petit Verdot 

(2%).	 Como	 a	 produção	 é	 muito	 pequena	 (680	 cai-

xas),	 a	 última	 safra	 lançada,	 2004,	 já	 foi	 totalmente	

vendida.	Mas	o	Cabernet Sauvignon Stag’s Leap 

District 2005,	um	vinho	elegante	e	macio,	pela	pre-

sença	de	13%	de	Merlot	no	corte,	ainda	está	à	venda	

na	 vinícola	 e	 oferece	 boa	 relação	 preço/qualidade,	

US$	50	a	garrafa	(ver	box	sobre	vinhos).		

	 Além	de	vinhos	de	Bordeaux	e	rock	and	roll,	Lede	

também	 é	 apaixonado	 por	 arte.	 A	 vinícola	 abriga	

uma	 pequena	 galeria,	 com	 exposições	 temporárias	

de	 artistas	 locais,	 e	 muitas	 esculturas	 modernas,	 da	

coleção	 pessoal	

do	 proprietário,	

estão	 espalha-

das	pelos	jardins.	No	alto	da	encosta	onde	se	situam	

parte	 de	 seus	 vinhedos,	 Lede	 construiu	 ainda	 uma	

das	 mais	 luxuosas	 (os	 quartos	 têm	 mais	 de	 100	 me-

tros	quadrados)	e	charmosas,	até	no	nome,	pousadas	

do	Napa:	a	Poetry Inn.	Os	quartos,	equipados	com	

tudo	o	que	se	exige	em	matéria	de	conforto	 (lareira,	

lençóis	italianos,	camas	king	size,	banheira	envidraça-

da	e	chuveiros,	interno	e	externo),	têm	varanda	com	

vista	para	os	vinhedos	de	Stag’s	Leap	e	da	região	de	

Yountville.	Apenas	três	quartos	estão	disponíveis	para	

hospedagem,	mas	luxo	e	exclusividade	têm	seu	preço:	

as	 diárias	 da	 Poetry	 Inn	 variam	 de	 460	 dólares	 (na	

baixa	estação)	a	1.400	dólares	(para	reservas:	visitus@

poetryinn.com).	Em	tempo:	a	pousada	não	aceita	me-

nores	de	16	anos	nem	animais	de	estimação.

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

Encravada na encosta, com vista para os vinhedos, a Poetry Inn é uma das pousadas
mais luxuosas e exclusivas do Napa

*Os vinhos da Cliff Lede ainda

  não estão disponíveis no Brasil.


