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	 O	Madrid Fusión	sempre	teve	a	gastronomia	como	tema	principal.	No	entanto,	em	sua	mais	recente

edição,	realizada	em	janeiro	último,	o	vinho	deixou	de	ser	coadjuvante	e	tornou-se	um	dos	atores	principais

do	evento.	Nada	mais	justo.	Se	é	verdade	que,	nos	últimos	anos,	a	Espanha	assumiu	posição	de	vanguarda

na	gastronomia	mundial,	também	é	certo	que	a	ascensão	do	país	no	mundo	da	enologia	foi	igualmente	

meteórica.	Hoje,	a	Espanha	é	berço	de	alguns	dos	vinhos	mais	instigantes	produzidos	no	mundo.	E	foi	para	

mostrar	o	que	está	acontecendo	no	panorama	do	vinho	espanhol,	que	o	ICEX	(Instituto	Español	de	Comercio	

Exterior),	os	Consejos Reguladores de Rias Baixas, Ribera del Duero e Rioja	e	a	Asociación de Grandes Pagos de España	

organizaram,	por	ocasião	do	Madrid	Fusión,	cinco	degustações	temáticas	de	grande	relevância,	conduzidas

por	experientes	jornalistas	e	especialistas	do	país.	

	 A	degustação	organizada	pelo	ICEX	teve	como	tema	“A	Inovadora	Espanha:	antigos	vinhedos,

novos	vinhos”.	Também	foram	analisados	outros	temas	capazes	de	deixar	qualquer	enófilo	com	água

(ou	melhor,	vinho)	na	boca,	como:	“Albariños,	Longevidade	Juvenil”,	“Ribera	del	Duero	Ponta	de	Lança”

e	“Rioja:	as	compras	inteligentes”.	Mas	a	grande	atração	da	mostra	foi,	sem	dúvida,	a	degustação
por 	ARTHUR	AZEVEDO		 	 fo t o s 	MADRID	FUSIóN
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Elias Moro 2V Premium 2005 (Toro)
– O nome faz referência às duas Victorias, 
Benavides (enóloga e gerente-geral)
e Parentes, que fundaram a vinícola em 1998. 
Localizada em San Román de La Hornija, ela 
possui cerca de 30 hectares de velhas vinhas 
de Tinta de Toro (Tempranillo), plantadas em 
“pé-franco” (sem enxertia). Com passagem
de 18 meses por barricas de carvalho francês, 
o Elias Moro 2V é potente e encorpado,
mas exibe finos taninos; e é marcado
por deliciosos aromas e sabores de frutas 
escuras e melaço, envoltos em caramelo. 
Para completar, o retro-olfato, frutado
e floral, é exuberante.

Losada Vinos de Finca Altos de Losada 2006 

(Bierzo) – Elaborado com uvas provenientes 
de velhos vinhedos plantados em terreno 
argiloso, este vinho tem na uva Mencía sua 
principal atração. Intenso e elegante, tem
boa acidez, corpo médio, boa concentração
e longa persistência. O retro-olfato remete
a framboesas e notas florais.

Herta de Albalá Tabernier N°1 2006 (Vino de 

La Tierra de Cádiz) – Surpreendente mescla de 
Syrah (80%), Merlot (17%) e Cabernet Sauvignon 
(3%), com amadurecimento em carvalho 
francês por 14 meses. Vindo de uma região 
pouco prestigiada pelos vinhos tintos, agrada 
em cheio pelos aromas de frutas em compota 
e chocolate, mesclados a floral e fino tostado. 
Muito saboroso, é equilibrado e sofisticado. 

Rafael Palacios Louro de Bolo 2007 

(Valdeorras) – Curioso vinho produzido com 
a uva Godello (100%), pelo irmão do badalado 
Alvaro Palacios, um dos responsáveis pelo 
renascimento do Priorato. Fermentado
em tonéis de carvalho francês de 3.000 litros, 
esse branco brilha nos delicados aromas 
de frutas (abacaxi) plenamente maduras, 
envoltas em baunilha e floral. Fresco
e agradável, mostra boa concentração
de sabores e boa persistência.

Ossian Vides y Vinos Ossian 2006 (Vino

de La Tierra de Castilla Y Leon) – Um branco 
de muito estilo, produzido com a selvagem 
Verdejo, domesticada pela passagem
de nove meses em barricas de carvalho francês. 
O resultado é um vinho macio, de bom corpo 
e sabores concentrados de frutas maduras 
emolduradas por carvalho finamente tostado. 
Lembra pouco a Verdejo, mas agrada bastante.
 

Bodegas Dinastía Vivanco Colección

Vivanco Parcelas de Garnacha 2005 (Rioja) 
– Moderna vinícola fundada em 2004, em 
Briones, que além de produzir bons vinhos 
também tem um interessante museu e um 
ambicioso projeto de enoturismo. Aqui, a 
intenção é mostrar o potencial da Garnacha, 
tratada com técnicas modernas. O resultado 
é um vinho elegante e delicado, fortemente 
marcado por frutas e intensas notas florais. 
Macio, tem taninos de boa qualidade, corpo 
médio e muito boa persistência. 

Ferer Bobet Selecció Especial 2006 (Priorato) 
– Lançado em 2008, este forte candidato 
a ícone tem a assinatura de Raül Bobet,  
reconhecido enólogo espanhol. A receita 
é a clássica do Priorato, ou seja, Cariñena 
(90%) e Garnacha (10%), com passagem por 
14 meses em carvalho francês e apenas 3.000 
garrafas produzidas. O resultado é um vinho 
que honra as tradições da denominação de 
origem. Intenso e potente, com aromas
de ameixas e framboesas, corpo pleno,
ótima concentração de sabores, taninos
finos ainda em grande quantidade. Um vinho
muito longo e saboroso feito por um produtor 
cujo trabalho merece ser acompanhado
com atenção.

Outras boas apostas:

Fernando Ramírez de Ganuza-María Remírez 

de Ganuza 2003 – um Rioja de fina estirpe;
o raríssimo e complexo Equipo Navazos-La 

Bota de Pedro Ximénez 1/12 N°11, 
um Jerez como poucos e seguramente um 
dos melhores PX da Espanha; Cavas del 

Castillo de Perelada Ex Ex 7 2005,
um Monastrel (100%) de Empordá-Costa 
Brava, intenso e sofisticado; e o Pérez 

Pascuas Viña Pedrosa La Navilla 2005,
um Ribera del Duero complexo, elegante
e muito agradável.

dos	 Vinos de Pago,	 que	 atraiu	 uma	 multidão	 de	

interessados	 em	 conhecer	 alguns	 dos	 melhores	 vi-

nhos	produzidos	hoje	na	Espanha.	Registre-se	que	

todas	as	degustações	tiveram	a	supervisão	da	Unión 

Española de Catadores,	representada	por	seu	presiden-

te,	Fernando	Gurucharri,	incansável	no	trabalho	de	

assegurar	 que	 o	 serviço	 do	 vinho	 durante	 todo	 o	

evento	fosse	simplesmente	impecável.

DiversiDaDe
e moDerniDaDe em 
toDas as regiões
	 Nos	últimos	anos	o	mundo	vem	se	surpreenden-

do	 com	 a	 diversidade	 e	 a	 modernidade	 dos	 vinhos	

espanhóis.	Os	vinhedos	da	Espanha	são	fontes	ines-

gotáveis	de	inspiração	para	os	enólogos,	que	revelam	

novas	matizes	 e	 sutilezas	 em	vinhos	de	 regiões	que	

pareciam	 já	 ter	 exploradas	 todas	 as	 suas	 possibili-

dades.	 O	 caminho	 a	 ser	 trilhado	 aponta	 para	 ino-

vações	 técnicas,	com	a	plena	consciência	de	 toda	a	

história	pregressa,	 fator	 fundamental	 para	que	não	

se	 perca	 a	 personalidade	 de	 cada	 região	 específi-

ca.	 A	 principal	 preocupação	 é	 com	 a	 recuperação	

de	vinhedos	quase	totalmente	esquecidos	e	até	con-

siderados	 extintos,	 com	 o	 apoio	 de	 toda	 a	 ciência	

hoje	disponível,	respeitando	cada	vez	mais	o	caráter	

de	 cada	 varietal.	 A	 privilegiada	 geografia	 do	 país	

permite	 a	 criação	 de	 vinhos	 originais,	 diferentes	

dos	 produzidos	 em	 outras	 partes	 do	 mundo,	 com-

pondo	 um	 painel	 de	 possibilidades	 quase	 infinitas.

	 Na	degustação,	 foram	mostrados	vinhos	de	pratica-

mente	 todas	as	 regiões	da	Espanha,	em	diferentes	esti-

los	 (ver	 destaques	 no	 quadro	 “Novos	 e	 inovadores”).

em Defesa Da 
personaliDaDe
e Da autenticiDaDe
	 A	mais	 concorrida	degustação	do	Madrid Fu-

sión	 teve	longa	fila	de	espera.	O	interesse	desper-

tado	por	alguns	vinhos	míticos	da	Espanha	 justifi-

cava	plenamente	a	agitação	do	recinto.	Presidindo	

a	mesa	estava	Carlos	Falcó,	o	Marquês	de	Griñon,	

produtor	 de	 vinhos	 de	 alta	 gama.	 Em	 2000,	 Fal-

có	 liderou	 a	 fundação	 de	 uma	 associação	 de	 oito	

produtores	(hoje	são	vinte!),	denominada	Grandes 

Pagos de España,	cujas	vinícolas	preenchiam	um	

critério	muito	simples:	seus	vinhos	deveriam	ser	ela-

borados	com	uvas	provenientes	de	um	único	vinhe-

do,	de	sua	propriedade	(nada	de	uvas	compradas	de	

terceiros),	de	forma	a	refletir	de	forma	inequívoca	o	

terroir	específico.	Fácil,	não?

	 Segundo	 Falcó,	 “os	 vinhos	 devem	 ter	 perso-

nalidade	diferenciada,	com	consistência	ao	longo	

das	diferentes	safras,	devendo	não	só	ser	diferen-

tes	 dos	 vinhos	 de	 outras	 regiões	 como	 também	

de	outros	vinhos	da	própria	denominação”.	Uma	

curiosidade	 é	que	o	nascimento	da	associação	 se	

deu	 quase	 ao	 mesmo	 tempo	 em	 que	 a	 lei	 espa-

nhola	autorizou	as	primeiras	indicações	de	Vinos	

de	Pago,	que	foram	outorgadas	a	dois	fundadores	

da	 associação,	 a	 saber,	 Dominio	 de	 Valdepusa	 e	

Finca	 Élez.	 Vale	 a	 pena	 ressaltar	 que	 a	 associa-

ção	é	particular	e	se	vale	de	critérios	distintos	dos	

usados	pelas	 instituições	oficiais	para	conceder	a	

indicação	geográfica	de	Vino	de	Pago	a	uma	viní-

cola	 (ver	destaques	dessa	degustação	excepcional	

no	quadro	“O	melhor	dos	‘Grandes	Pagos’”).

albariños poDem 
envelhecer com 
DigniDaDe
	 As	 outras	 degustações	 mostraram	 aspectos	 inusi-

tados	 de	 alguns	 vinhos	 muito	 conhecidos.	 Talvez	 a	

mais	interessante	tenha	sido	a	degustação	dos	vinhos	

de	Rias Baixas,	projetada	para	demonstrar	a	capa-

cidade	de	envelhecimento	dos	vinhos	produzidos	com	

a	 personalíssima	 Albariño.	 Depois	 de	 degustar	 vinte	

Degustações especiais atraíram grande número de interessados
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BODEGAS E ViñEDOS LuNA BEBERiBE 

TiERRAS DE LuNA 2005 (BIERzO)
– Vinícola familiar fundada em 1987,
a Luna Beberibe tem no comando
o jovem Alejandro Luna, enólogo de primeira 
linha, e ainda conta com a assessoria
de Mariano Garcia, um dos mais 
proeminentes enólogos da Espanha. 
Bierzo é uma região em ascensão e hoje 
é considerada “o Priorato do At lânt ico”. 
Aqui temos um cor te de Mencía, Cabernet 
Sauvignon e Merlot, com 16 meses
de estágio em barricas de carvalho 
americano e francês. Elegante e sof is t icado, 
o T ierras de Luna encanta pelos inebriantes 
aromas de frutas maduras, escoltadas
por intensas notas f lorais, com o carvalho 
bem integrado. Saboroso, macio, sof is t icado
e muito intenso, oferece deliciosos sabores, 

excelente concentração, taninos
f iníssimos e persistência muito longa. 
Simplesmente espetacular!

MAS DOiX SALANquES 2005 (PRIORAT)
– Uma obra-prima da vinícola Celler Mas 
Doix , fundada em 1998 pelas famí lias Doix
e L lagostera, com o objet ivo de resgatar
uma longa história na elaboração de vinhos.
As uvas usadas neste vinho são provenientes 
de videiras com idade entre 70 e 10 0 anos, 
plantadas em encostas inclinadas no 
Priorato. O vinho revela impressionante 
concentração de cor, com aromas de frutas 
em compota (ameixas), especiarias, resinoso, 
chocolate e tostado. Na boca é uma usina
de força: encorpado, concentrado, 
equilibrado e com taninos f iníssimos.
O retro-olfato é delicado, com toques f lorais. 

AALTO PS 2005 (RIBERA DEL DUERO) 
– Fundada por Mariano Garcia em 1998,
a Aalto é hoje referência obrigatória quando 
o assunto é vinhos espanhóis de ponta.
O outro fundador da vinícola é Javier 
zaccagnini, ex-diretor do Consejo Regulador 
de Ribera del Duero. Hoje, 80% da empresa 
per tence aos grupos Nózar e Masaveu, mas 
isso em nada al terou a categoria dos vinhos, 
sobejamente conhecidos dos brasileiros.
O Aalto P S, vinho premium da vinícola, exibe 
exuberantes aromas de frutas em compota, 
mescladas a notas f lorais delicadas, 
especiarias, tostado, caramelo e chocolate. 
Estupendo no palato, mostra intensa 
acidez, per fei tamente equilibrada com o 
álcool e com a massa de f iníssimos taninos. 
Encorpado, concentrado e muito longo, seu 
retro-olfato deixa saudade. Um monstro. . .

vinhos	de	 safras	entre	2002	a	2006,	poderíamos	nos	

lembrar	 das	 aulas	 de	 matemática	 e	 concluir	 com	 o	

clássico	 “cqd”	 ou	 “como	 queríamos	 demonstrar”.	

Ficou	provado	que	os	vinhos	de	Albariño	envelhecem	

com	grande	dignidade,	revelando	uma	dimensão	bem	

maior	 do	 que	 estamos	 habituados	 a	 ver.	 Um	 bom	

exemplo	foi	o	Bouza do Rei 2005,	que	ainda	se	mos-

trava	muito	jovem,	mesmo	com	três	anos	de	vida,	exi-

bindo aromas de frutas, floral discreto, notas cítricas e 

intenso	mineral.	Outra	boa	surpresa	veio	do	vovô	da	

turma,	o	elegante	Bodegas del Palacio de Fefiña-

mes - Albariño de Fefiñanes III Año 2002,	 que	

exibiu	intensos	aromas	de	frutas	em	compota,	mescla-

das a notas florais, ótima acidez, boa concentração de 

frutas, com final expressivo e elegante, mostrando ter 

potencial	para	mais	tempo	de	guarda	...	cqd.

	 Em	Ribera del Duero,	algumas	estrelas	brilha-

ram,	mas	de	modo	geral,	a	degustação	ficou	aquém	

das	expectativas.	Entre	os	destaques,	podemos	citar	

o	 ótimo	 Bodegas Surco Valdrinal SQR² 2005,	

vinho	intenso	e	elegante	com	boa	concentração,	ta-

ninos	 finos	e	muito	boa	persistência;	o	Sastre Re-

gina Vides 2004,	 que	 cativa	 pelos	 aromas	 de	 tor-

refação	 e	 melaço,	 com	 muita	 concentração,	 corpo	

pleno	 e	 longa	 persistência,	 num	 estilo	 francamente	

Novo	Mundo;	o	El Lagar de Isilla 2004,	delicioso	

e	equilibrado,	e	o	Comenge Bodegas y Viñedos - 

Don Miguel Comenge 2004,	um	vinho	de	sabores	

concentrados	e	final	“quase	doce”.

	 Na	degustação	de	Riojas	de	boa	relação	preço/

qualidade	 (“Compras	 Inteligentes”),	 a	 cena	 foi	 rou-

bada	por	um	branco	excepcional,	o	Vallobera Cau-

dalia 2007,	 um	 puro	 Viura	 com	 passagem	 por	 três	

meses	 em	 carvalho	 americano.	 Intenso	 e	 agradável	

na	 combinação	 de	 aromas	 cítricos	 e	 de	 maçãs	 com	

os	 de	 carvalho	 muito	 bem	 integrado,	 brilhou	 espe-

cialmente	na	boca:	ótima	acidez,	perfeito	equilíbrio,	

maciez,	 longa	persistência	e	 sofisticado	 retro-olfato.	

Do	lado	dos	tintos,	as	boas	notícias	ficaram	por	conta	

do	Artadi Viñas de Gain 2006	 –	um	 trunfo	para	

um	ano	não	muito	feliz.	Delicado	e	elegante,	revela	

nos	 aromas	 e	 sabores	 de	 frutas	 escuras,	 especiarias,	

BODEGAS Y ViñEDOS MAuRODOS 

SAN ROMáN 2005 (TORO)
– Mais um projeto de Mariano Garcia,
tocado em conjunto com seus filhos Eduardo
e Mauro, agora em terras de Toro, uma das 
mais promissoras denominações da Espanha. 
San Roman é um “vinho ícone” e mostra com 
clareza o nível de qualidade que pode ser 
atingido na apelação. Escuro e impenetrável, 
apresenta aromas que remetem a frutas 
escuras (cerejas), com notas resinosas, 
de chocolate, especiarias e fino tostado. 
Equilibrado, concentrado e com corpo 
pleno, tem taninos muito finos, sabores 
sofisticados e muita elegância. Nada que 
lembre a rusticidade habitual dos vinhos
de Toro. A partir desse vinho emblemático, o 
patamar de qualidade em Toro, com certeza, 
será outro. Não deixe de prová-lo, se puder...

MAuRO VS 2004 (VINO DE L A
TIERRA DE CASTILL A y LEON)
– Elaborado pelos mesmos autores
do San Román, essa outra maravilha
lapidada em terras espanholas
mostra a força do terroir de Castilla.
Tempranillo em pureza, passa nada
menos do que 33 meses por barricas
de carvalho americano e francês.
Complexo, sofisticado e elegante,
mostra seus melhores trunfos
nos aromas de frutas perfeitamente 
maduras, chocolate, caramelo
e delicioso tostado. Muito equilibrado
e macio, tem concentração
na medida certa  taninos maduros
e longa persistência.
Arrasador...

OuTROS DESTAquES

Cervoles 2006, de Costers del Segre
(mescla de Tempranillo, Cabernet
Sauvignon, Garnacha e Merlot, em estilo 
muito moderno); Casa Castillo Pie 

Franco 2005, de Jumilla (um puro e muito 
interessante Monastrel); Finca Sandoval 

2006, da DO Manchuela (75% de Syrah, 
delicado e agradável);  Eméritvs 2004,
do Dominio de Valdepusa, elaborado
com Cabernet Sauvingon, Syrah e Petit 
Verdot ; e o excepcional Can Ràfols

dels Caus La Calma 2005, do Penedés,
um branco fresco, longo e macio,
elaborado exclusivamente com Chenin
Blanc,  que exibe inesquecíveis aromas
de frutas (abacaxi), mesclados a mel, 
baunilha e flores.

Supervisionado pela 
Unión Española de 
Catadores, serviço 
foi perfeito
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florais,	tostados	e	de	chocolate	seus	melhores	atribu-

tos.	Em	estilo	mais	contido,	o	Viñedos del Ternero 

Picea 650 2005	é	uma	boa	opção.	Mais	elegante	que	

potente,	tem	boa	fruta,	textura	macia,	corpo	médio	e	

final	fresco	e	agradável.	

 Por fim, um eterno clássico não decepcionou: o 

Marqués de Murrieta 2004 confirmou sua classe 

e	 esbanjou	 sutileza.	 O	 ponto	 alto	 são	 os	 aromas	 de	

ameixas	maduras,	mesclados	a	especiarias,	baunilha	e	

coco	queimado.	Na	boca	é	sutil,	equilibrado	e	macio,	

com	bom	corpo,	 taninos	maduros	e	 longa	persistên-

cia.	Mérito	de	sua	enóloga,	Maria	Vargas,	que	merece	

elogios por se manter fiel ao estilo elegante dos Riojas 

tradicionais, que, para gáudio da legião de seus fiéis 

admiradores,	nunca	perderão	o	encanto.

 No final, fica a sensação de que a Espanha ain-

da	 tem	 muitos	 encantos	 a	 serem	 descobertos	 e	 que	

as novas vinícolas vieram para ficar, injetando ma-

ciças	doses	de	energia	e	otimismo,	num	cenário	que	

já	 se	 desenhava	 bastante	 inovador.	 Também	 não	

poderíamos	 deixar	 de	 registrar	 a	 satisfação	 com	 os	

novos	rumos	do	Madrid Fusión,	que	sinalizam	cla-

ramente	 para	 uma	 valorização	 dos	 vinhos,	 o	 que	 é,	

sob	todos	os	aspectos,	uma	iniciativa	muito	bem-vin-

da,	até	porque	o	alto	nível	alcançado	pela	gastrono-

mia	 espanhola	 exige	 vinhos	 capazes	 de	 valorizá-la.	

Arthur Azevedo participou do Madrid Fusión a convite

da organização do evento. 
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pelo apoio para a realização desta reportagem especial.

a r t h u r @ w i n e s t y l e . c o m . b r

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

APRECIE COM MODERAÇÃO

Presença de muitos estrangeiros comprovou prestígio mundial dos vinhos espanhóis


