
O impressionante Chateau Boursault, 
localizado no Valle de la Marne

enoturismo

	 De	 todas	 as	 regiões	 vinícolas	 france-

sas,	a	de	Champagne	é	a	mais	acessível,	

pois	 fica	 a	 pouco	 mais	 de	 uma	 hora	 de	

Paris	e	pode	 ser	alcançada	por	carro	ou	

trem.	Outra	vantagem	é	que	dá	para	 se	

conhecê-la	 (pelo	 menos	 o	 principal)	 em	

dois	 ou	 três	 dias,	 ou	 seja,	 pode	 ser	 um	

(ótimo)	programa	para	um	fim	de	sema-

na,	 ainda	 que	 se	 possa	 ficar	 muito	 mais	

tempo	por	lá	sem	sombra	de	tédio.	

	 À	 beleza	 de	 seus	 vinhedos	 e	 à	 origi-

nalidade	 das	 caves	 esculpidas	 nos	 solos	
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mais atraentes para 

qualquer enófilo,
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calcários,	somam-se	a	riqueza	de	seu	patrimônio	his-

tórico,	a	começar	pela	imponente	catedral	de	Reims,	

e	a	hospitalidade	de	seus	vignerons	–	para	não	falar	

de	sua	gastronomia,	obviamente	de	alto	nível	–	como	

razões	mais	do	que	suficientes	para	visitá-la.	

	 A	seguir,	algumas	dicas	úteis,	colhidas	em	recente	

viagem,	para	quem	queira	gastar	(investir	seria	mais	

correto)	alguns	dias	nessa	região	que	povoa	os	sonhos	

de	qualquer	enófilo	digno	desse	nome.						

 
	 Pertinho	 de	 Reims,	 sem	 dúvida,	 cidade	 que	 é	

a	 alma	 da	 Champagne.	 Em	 um	 pequeno	 vilarejo	

(Saint	thierry),	você	pode	se	hospedar	no	Le Clos 

du Mont d’Hor	por	menos	de	100	Euros	a	diária.	

Nessa	 pequena	 pousada	 (tem	 apenas	 seis	 suítes)	 é	

possível	 deliciar-se	 também	 com	 a	 visão	 de	 seu	 vi-

nhedo,	de	um	monastério	e	de	uma	igreja	do	século	

12.	 Acordar	 ao	 som	 dos	 pássaros,	 contemplando	 a	

beleza	 do	 quadro	 descrito	 anteriormente	 da	 janela	

do	seu	quarto,	é	uma	sensação	inesquecível.	Sem	fa-

lar	 da	 possibilidade	 de	 degustar	 os	 champanhes	 ali	

produzidos	–	um	reserva	e	um	safrado	de	muito	boa	

qualidade	e	preço	modesto.	

	 Para	 aqueles	 que	 buscam	 hospedagem	 de	 maior	

requinte,	 as	 dicas	 são	 Les Crayères	 (Reims),	

L’Assiette Champenoise	 (Reims),	 ou,	 mais	 ao	

Sul,	 Royal Champagne	 (Champillon).	 São	 hotéis	

divinos,	 mas	 o	 estrago	 no	 bolso	 será	 considerável,	

também	 porque	 os	 dois	 primeiros	 têm	 restaurantes	

duas	 estrelas	 no	 guia	 Michelin	 –	 e,	 estando	 por	 lá,	

você	não	resistirá	à	tentação	de	conhecê-los.

	 A	 dica	 é	 o	 La Table Kobus,	 um	 arrebatador	

restaurante	 em	 Epernay,	 outra	 grande	 porta	 de	

entrada	 para	 o	 mundo	 do	 champanhe.	 Nessa	 ci-

dade,	 como	 em	 Reims,	 ficam	 as	 grandes	 maisons	

que	 devem	 ser	 visitadas.	 La	 table	 kobus	 tem	 uma	

bela	 carta	 de	 vinhos,	 com	 produtores	 regionais	 de	

grandes	champanhes	e,	na	maioria	das	vezes,	ainda	

desconhecidos	pelos	enófilos	brasileiros.	A	opção	de	

vinhos	em	taças	é	fantástica.	Mesmo	assim,	o	restau-

rante	permite	que	o	cliente	leve	sua	própria	garrafa,	

sem	 pagar	 rolha,	 bastando	 que	 informe	 essa	 inten-

ção	 ao	 fazer	 sua	 reserva.	 Só	 não	 se	 esqueça	 que	 a	

etiqueta	para	essas	ocasiões	recomenda	que	se	deixe	

uma	boa	gorjeta	e	que	o	vinho	a	ser	levado	deve	ser	

realmente	especial.	Que	tal	um	grande	champanhe,	

em	garrafa	magnum	(1,5	litros)	de	uma	grande	safra,	

como	1988,	1989	ou	1990?	Em	 lojas	 especializadas	

da	região	 (como	a	Le Vintage,	 logo	atrás	da	Cate-

dral	de	Notre	Dame,	em	Reims,	que	você	certamente	

visitará)	pode-se	comprar	um	magnífico	champanhe	

de	uma	dessas	safras	(em	magnum)	por	130	a	200	Eu-

ros,	dependendo	da	marca	e	do	ano.	Após	a	escolha	

do	 menu-degustação,	 iniciamos	 com	 algumas	 taças	

de	champanhe	de	pequenos	produtores	e,	deixamos	

para	o	final	uma	Belle Epoque 1989,	de	Perrier	Jou-

ët	–	uma	das	cuvées	de	prestige	de	maior	reputação	

no	mundo.	Este	mostrava	um	dourado	mais	evoluído,	

e	nos	aromas	(persistentes)	encantava	pelo	caramelo,	

mel,	brioche,	com	um	final	de	boca	quase	interminá-

vel,	que	lembrava	damascos.	Elegantérrimo!	

	 A	resposta	depende	do	interesse	de	cada	um	e	do	

tempo	 disponível.	 Se	 for	 possível,	 sugerimos	 visitar	

pelo	menos	quatro:	três	grandes	maisons,	como	Moët 

et Chandon	 e	 Veuve Clicquot,	 e	 uma	 mais	 arte-

sanal.	A	escolha	dessa	última	em	nossa	recente	visita	

recaiu	 sobre	 a	 Maison Ruinart,	 a	 mais	 antiga	 de	

todas	elas.	Suas	centenárias	crayères	(cavernas	subter-

râneas),	onde	repousam	verdadeiros	tesouros	em	for-

ma	líquida,	dão	um	toque	muito	especial	à	visita.	Elas	

Crayères (cavernas subterrâneas) da Ruinart e, na foto menor, vinhedos da Maison Joseph Perrier, no Valle de la Marne, em Hautvillers, 
considerado o “berço do champanhe”

Lateral da Catedral de Notre Dame, em Reims e, na foto menor, vinhedo em Aý
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Catedral de Notre Dame, em Reims, cuja visita é imperdível. Ao lado, placa alusiva 
a avenida em Epernay, onde estão localizadas grandes e famosas maisons. Abaixo, 
placa na Ruinart, com ano de sua fundação

estão	 espalhadas	 por	 uma	 extensa	 área	 subterrânea	

de	Reims,	pois,	de	um	total	aproximado	de	110	crayè-

res,	 24	 pertencem	 a	 Ruinart.	 Durante	 a	 visita	 (que	

deve	ser	previamente	agendada),	é	possível	percorrer	

três	delas,	sucessivamente,	com	20,	34	e	40	metros	de	

profundidade,	 ao	 mesmo	 tempo	 em	 que	 se	 conhece	

todo	o	processo	da	elaboração	do	champanhe.	Diz	a	

lenda	que	Victor	hugo,	ao	caminhar	por	essas	crayè-

res,	teve	a	inspiração	para	escrever	uma	de	suas	obras	

mais	conhecidas,	O	corcunda	de	Notre	Dame.	

	 Existem	dois	 tipos	de	categorias	na	visita	guiada.	

Aqui,	 sugerimos	 não	 economizar	 e	 escolher	 a	 mais	

cara (37 euros). A recompensa virá ao final, porque 

a	degustação,	nesse	 caso,	mereceria	 ser	 feita	de	 joe-

lhos.	 São	 servidos	 dois	 excepcionais	 champanhes,	

ambos	millésimes	(safrados):	um	blanc	des	blancs	(ou	

seja,	 feito	 só	 com	 a	 uva	 branca	 Chardonnay)	 e	 outro	

rosé	 (com	 um	 corte	 não	 muito	 usual,	 pois	 tem	 83%	

da	Chardonnay	e	apenas	17%	da	uva	tinta	Pinot Noir).	

Ambos	da	extraordinária	safra	de	1996,	sendo	o	pri-

meiro	um	excelente	champanhe	de	aperitivo	e	o	 se-

gundo,	mais	poderoso	e	estruturado,	uma	boa	escolta	

para	um	canard	a	l’orange	(ou,	para	os	apreciadores,	

acompanhar	um	“puro”	após	a	refeição).	irresistível!
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Não é desagradável ter que escolher um 
prato em um restaurante cujo cardápio é 
escrito em uma língua ou um alfabeto que 
não conhecemos? Nunca se sabe o que 
virá! Em um bom restaurante, uma boa 
carta de vinhos é tão importante quanto 
a comida ou o ambiente. E certos nomes 
realmente não podem faltar. São vinhos 
que os clientes querem encontrar, e que 
trazem prestígio para o restaurante. É por 
isto que os melhores restaurantes do país 
trabalham com a Mistral — e, no mundo 
inteiro, são estes mesmos produtores que 
enfeitam as cartas dos melhores locais.

Tel. 11 3372 3400  |  www.mistral.com.br

A
PR

EC
IE

 C
O

M
 M

O
D

ER
A

Ç
Ã

O


