região

A pouco conhecida
região de Jura, na França,
é fonte de vinhos com
estilos e sabores únicos.
Wine Style esteve lá
e conta alguns
de seus segredos
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Algumas regiões vinícolas no mundo,

Macvin nem pode ser considerado vinho,

uma das mais ri-

mesmo produzindo vinhos famosos e ad-

por não haver fermentação, apenas mos-

gorosas da França,

mirados por enófilos mais informados,

to fortificado com álcool; já o Cremant é

com extremo zelo

continuam absolutamente desconhecidas

um espumante delicioso e muito frutado.

pela qualidade do

do grande público. Em
geral, esses vinhos são
produzidos

com

uvas

pouco comuns, ou de
cultivo muito localizado,
e tendem a ser negligenciados, seja pela dificuldade de ser encontrados
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Pouco conhecida,
a região do Jura,
no leste da França,
tem grande valor
enológico. Além
de ser uma das
primeiras regiões
do país a ter áreas
classificadas como
AOC (denominação
de origem controlada),
é do Jura o famoso
e exótico vin jaune,
empregado, inclusive,
na culinária regional

vinho

produzido.

Em Château Cha-

Em Arbois,

lon AOC se pro-

Pasteur iniciou

duz exclusivamente
vin jaune, a par-

seus estudos

tir da uva Savag-

sobre o vinho

nin. Originária da
Traminer ou Gewür-

fora da origem, seja pelo

Uma curiosidade envolve um dos no-

adquire, fruto da oxidação lenta e gradual.

ztraminer, a Savagnin é colhida tardiamente,

puro e simples desco-

mes mais conhecidos da ciência, a quem o

Muito conhecida na antiguidade e já ci-

em alguns anos até em novembro; depois,

nhecimento de sua existência. A região do

vinho deve muito de sua história. Estamos

tadas por Plinio, há mais de 2.000 anos, as

é vinificada e mantida em barricas que,

Jura, no leste da França, com seu famoso e

nos referindo a Louis Pasteur, nascido na

vinhas no Jura foram devastadas pela Phi-

propositalmente, não são totalmente pre-

exótico vin jaune, feito com a uva Savagnin,

região. No final do século 19, foi em Ar-

loxera no final do século 19 e na segunda

enchidas, por pelo menos 75 meses. As-

é um exemplo típico. Mas, como um gru-

bois, no Jura, que ele desenvolveu seus fa-

metade do século 20. Por volta de 1960, a

sim, o vinho sofre uma oxidação controla-

po da Associação Brasileira de Sommeliers

mosos experimentos sobre a transformação

área plantada era ínfima quando compara-

da, pela presença do véu de leveduras que

de São Paulo - ABS-SP) pôde

da com os quase 20.000 hectares existentes

se forma em sua superfície, num processo

constatar em recente visita

antes da praga. Aliás, atribue-se a Alexis

muito semelhante ao que ocorre na produ-

à pequena vila de Château

Millardet, enólogo da região que trabalhou

ção de alguns estilos de Jerez, na Espanha.

Chalon, no coração do Jura,

com Pasteur, o implante de mudas de uvas

A área de cultivo das uvas para a pro-

não faltam razões para jus-

europeias sobre raízes de uvas americanas,

dução de Château Chalon é de apenas 50

tificar uma ida até lá, a co-

que foi a solução para o problema da Phi-

hectares em 212 parcelas, que sempre serão

meçar por sua importância

loxera. Millardet também foi o criador da

as últimas da região a ser colhidas. O vinho

na história enológica do país.

“calda bordalesa”, tratamento muito popu-

resultante é habitualmente rico e encor-

Em 1936 e 1937, o Jura foi

lar para certas doenças da vinha.

pado, com aromas de nozes tostadas com

uma das primeiras regiões da

Savagnin e a

França a ter áreas de produção classificadas como AOC
(denominação

de

estrela em

origem

Chateau Chalon

controlada), com o surgimento das designações Arbois

maciez e acidez deliciosas como constatamos no
Château Chalon 2000,
do produtor Baud, por
nós degustado. Ele se revelou um surpreendente

AOC, Château Chalon AOC, Etoile AOC

de suco de uva em vinho, e de vinho em

Mesmo não sendo a única uva cultivada

e Côtes du Jura AOC, às quais vieram se

vinagre. Provavelmente, Pasteur deve ter

e permitida na região, a Savagnin é a prin-

os ricos e untuosos pra-

juntar outras duas designações de esti-

ficado intrigado com o desenvolvimento

cipal estrela do Jura. Sua melhor expressão

tos locais como a “Poule

lo, a saber, Macvin du Jura (1991) e Cre-

do véu que recobria o vin jaune do Jura,

se encontra na denominação de origem

au Vin Jaune”, a “ome-

mant du Jura (1995). Destes últimos, o

que leva esse nome pela cor amarela que

controlada Château Chalon, considerada

lette aux morilles” ou o

acompanhamento

para
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Principal estrela
do Jura, a uva
Savagnin tem sua
melhor expressão
no Château Chalon
AOC que origina
exclusivamente
o vin jaune

Para produzir
o vin jaune,
a Savagnin
é vinificada
e mantida em
barricas que,
propositalmente,
não são totalmente
preenchidas.
Forma-se um véu
de leveduras sobre
a superfície que
provoca processo
de oxidação
semelhante
ao do Jerez
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raro e proibido “Ortolan” pequena ave selvagem que

Um vinho adorável é o Vin de Paille, um bran-

se come inteira e que apresenta teor de gordura ca-

co doce produzido com uvas passificadas em estei-

paz de fazer o foie gras parecer um prato dietético.

ras de palha. Dessa forma são obtidos 15 a 18 litros

Num outro grau de complexidade estava o Châte-

de mosto muito rico em açúcar para cada 100kg de

au Chalon Reserve Catherine de Rye 1995 do

uvas que, depois de lenta fermentação, resulta num

produtor Henry Maire, que re-

vinho com 14,5 a 17º de álcool

velou aromas de curry e espe-

e até  300g/l de açúcar residual.

ciarias, muito mais redondo e

Em termos de tintos, duas

untuoso, com sua acidez mais

uvas merecem citação, a Poulsard e

domada pelo tempo, um ver-

a Trousseau. A Poulsard, ou Ploussard

dadeiro

como é muitas vezes conhecida,

vinho

de

meditação

é uma uva tinta com pele fina e

Vin de Paille,
um branco
doce muito

especial

Nas outras denominações de

muito pouco pigmento, que mesmo se vinificada em tinto vai produzir um vinho muito claro, quase um rosado, conhecido no local
como “corail”. São vinhos delicados e que devem ser consumidos
jovens. Já a Trousseau dá origem a
vinhos com mais estrutura e capa-

origem, tais como Arbois, Etoile e Côtes do Jura são

cidade de guarda, embora com certa rusticidade de ta-

encontrados vinhos de diferentes estilos, produzidos

ninos, que combina bem com o estilo da culinária local.

com uvas brancas e tintas, incluindo a Chardonnay e
as tintas Poulsard, Pinot Noir e Trousseau, que também
são utilizadas para a produção de vinhos rosados.
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