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apelação

Pommard é conhecida Por Produzir vinhos muito Potentes
Para os Padrões da Borgonha, cuja qualidade, até recentemente,

em geral deixava a desejar. esse Panorama vem  mudando Pelo traBalho
de Produtores e negociantes, que investiram Para que a região

recuPerasse, Pelo menos em Parte, as glórias do Passado
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fo t o s  diVUlGação

50 51

A  f A c e  m eno s  
“ f em i n i nA ” 

do s  t i n to s  dA   
B o rg o n hA

 Notabilizada, em tempos gloriosos, por vinhos que se tornaram os preferidos 
dos duques da Borgonha e dos reis Henrique iV e luís XV, Pommard caiu em des-
graça pela ação de produtores pouco escrupulosos, que se aproveitaram da fama 
da região para inundar o mercado com vinhos caros e decepcionantes. Nos últimos 
anos, um esforço direcionado a melhorias no cultivo e processos de vinificação 
conseguiu resgatar parte da reputação do passado. Hoje, os vinhos de Pommard 
reservam boas surpresas para os amantes dos tintos da Borgonha.  os vinhedos 
são sub-divididos em grande quantidade de parcelas e de proprietários  e a qua-
lidade entre eles oscila drasticamente. assim, a chave para escolher os melhores 
vinhos – como ocorre em todas as apelações da Cote d’or e da Cote de Nuits – sempre 



Localizada ao sul de Beaune e ao norte de Volnay, na Côte de Beaune, Pommard conta com 365 hectares de vinhedos, destinados
a produção de uvas tintas

foi conhecer os melhores produtores. tipicamente, os vi-

nhos de Pommard são muito potentes para os padrões 

da Borgonha e tão tânicos que, em muitos casos, nunca 

perdem a dureza (ver box). enquanto a grande maio-

ria caracteriza-se pela rusticidade, alguns chegam a ter 

elegância e maciez comparáveis aos de seus vizinhos da 

Côte d’or, como os Gevrey-Chambertin. mas nenhum 

deles merece a classificação de Grand Cru.  os melhores 

Premiers Crus, como os epenots, rugiens e Clos de la 

Commenaire, são bem estruturados, complexos, inten-

sos e  longevos, podendo evoluir muito bem ao longo de 

10, 15 e até mais de 20 anos. a produção é integralmen-

te de vinhos tintos provenientes das uvas Pinot Noir.

 Pommard está ao sul de Beaune e ao norte de Vol-

nay, na Côte de Beaune, que integra a Côte d’or. os 

vinhedos mais conhecidos pela qualidade são les Péze-

rolles e les epenots, incluindo o Clos des Épeneaux, 

monopólio de Comte armand. Na direção de Volnay, 

destacam-se les Chanlins, les jaroliéres, les Frémiers 

e, em particular, les rugiens. a parte mais baixa do 

les rugiens é com frequência citada quando se cogita 

de vinhedo que poderia ser classificado como Grand 

Cru. os produtores mais reputados são Comte ar-

mand, jean marc Boillot e domaine de Courcel, 

para citar alguns. segundo o sindicato dos produto-

res (www.pommard.com), Pommard tem 365 hectares de 

vinhedos, todos destinados a produção de uvas tintas. a 

fama de seus vinhos vem do tempo (século 19) em que 

os ingleses buscavam substitutos, mais em conta, para 

os afamados Bordeaux. Nessa época, os de Pommard 

já eram reconhecidos como os mais intensos e suculen-

tos da Cote de Beaune, justificando seu nome, que vem 

de Pomona, a deusa romana responsável pelos jardins 

e “pomares”. essa característica provavelmente está 

relacionada aos solos argilo-calcáreos e ricos em ferro 

da região, que conferem aos vinhos uma cor averme-

lhada mais escura e um caráter ao mesmo tempo mais 

musculoso e frutado. Não é à toa que um dos vinhedos 

mais lembrados da região é o les rugiens,  cujo pró-

prio nome remete à cor vermelha (rouge, em francês). 

 

drouhin, jadot e Potel, negociantes 
que investiram na qualidade 
 ao longo das décadas de 60, 70 e 80, négociant vi-

rou quase um palavrão na Borgonha. Como as deno-

minações Pommard e Nuits-st-George eram muito 

conhecidos dos consumidores, bastava colocar esses 

nomes nos rótulos para vender vinhos de pouca, ou ne-

nhuma, qualidade. o descrédito e a queda de vendas 

começaram a mudar o cenário nos anos 90, em parte 

a partir da iniciativa de grandes negociantes, como jo-

seph drouhin, que passaram a privilegiar a qualidade. 

outro fenômeno ainda mais recente na Borgonha é o 

surgimento de pequenos negociantes empenhados em 

resgatar os tempos dourados: Nicolas Potel, do domai-

ne Potel, Pascal lachaux, também enólogo do do-

maine robert arnoux em Vosne-romanée, e olivier 

Berstein são exemplos dessa tendência. outro nego-

ciante que se empenhou em produzir Pommards de 

qualidade é louis jadot que adotou a prática de co-

locar nos rótulos dos vinhos, antes mesmo do nome 

louis jadot, o do domaine de onde provêm as uvas.

 assim como os vinhos, a culinária de Pommard é 

rústica e as compatibilizações pelo critério regional são 

em geral muito felizes. o tanino e a potência enfrentam 

bem pratos de sabores fortes, preparados com caça, em 

particular os cervos da região, carne vermelha assada, 

patês de lebre e de faisão, cordeiro, costela ao vinho, 

boeuf  bourguignon, coq au vin e as famosas poules de 

Bresse, sem falar dos queijos das localidades vizinhas: 

époisses, livarot, pont-l’évêque.

A qualidade dos vinhos de Pommard oscila muito. A chave para conhecer os melhores vinhos é conhecer os melhores produtores
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	 Para	 muitos	 enófilos,	 os	 vinhos	 da	
Borgonha	 são	 sempre	 elegantes	 e	 deli-
cados,	 com	 pouca	 intensidade	 e	 potên-
cia,	 a	 ponto	 de	 serem	 frequentemente	
identificados	 como	 “femininos”.	 Embo-
ra	 em	 parte	 verdadeira,	 essa	 definição	
não	 se	 aplica	 aos	 vinhos	 da	 comuna	 de	
Pommard,	 como	 ficou	 demonstrado	 em	
recente	 degustação,	 na	 qual	 foram	 de-
gustados	7	vinhos,	sendo	3	comunais	e	4	
Premier	Crus	de	diferentes	terroirs.
	 O	caráter	frutado	evoluído,	com	notas	
florais	e	um	toque	terroso,	de	sous	bois,	
muito	 característico	 da	 apelação,	 ficou	
evidente	 no	 primeiro	 vinho,	 o	 Pommard 
2006	 do	 negociante	 Joseph	 Drouhin.	
Com	 taninos	 ainda	 bem	 marcados,	 até	
um	 pouco	 rústicos,	 mostrou-se	 intenso,	
com	 uma	 ponta	 de	 álcool	 a	 mais,	 ótima	
acidez	e	potencial	para	evoluir	por	mais	
dois	ou	três	anos.	Já	o	Pommard 2005	do	
Chateau	de	Puligny	Montrachet,	embora	
mais	velho,	aparentava	menos	evolução,	
ainda	que	mostrasse	uma	fruta	mais	ple-
na,	com	a	suculência	típica	da	apelação.	
Completando	seu	perfil,	taninos	intensos,	
com	uma	ponta	herbácea,	e	leve	amargor	
final.	O	terceiro	vinho	comunal	degusta-
do	 foi	 a	 cuvée Prestige 2003	 do	 Chate-
au	 de	 Pommard,	 o	 maior	 “clos”	 de	 um	
único	 proprietário	 em	 toda	 a	 Borgonha,	
situado	 na	 própria	 cidade	 de	 Pommard.	
Impressionou	pela	complexidade	aromá-
tica,	 com	 toques	 defumados	 (alcatrão),	
de	especiarias	(alcaçuz)	e	animais	muito	
intensos.	Na	boca,	mostrou	taninos	mais	
resolvidos,	 acidez	 levemente	 abaixo	 do	
desejado	e	longa	persistência	final,	com	
fruta	 em	 compota	 no	 retro-olfato.	 Vale	
notar	 que	 a	 qualidade	 dos	 três	 vinhos	
comunais	 surpreendeu,	 quando	 compa-
rada	à	de	vinhos	equivalentes	de	outras	
apelações	da	Côte	d’Or.
	 O	primeiro	Premier	Cru	degustado	foi	
um	 les jarollieres 2005	 de	 Jean	 Marc	
Boillot,	 talvez	 um	 dos	 raros	 produtores	
da	 Borgonha	 capazes	 de	 produzir	 ex-
celentes	 Chardonnays	 e	 Pinots Noir.	
Esses	 últimos	 são	 totalmente	 desenga-
çados,	sofrem	maceração	a	temperatura	
ambiente	 por	 uma	 semana	 e,	 a	 seguir,	

são	 vinificados	 a	 temperaturas	 na	 faixa	
de	 33-350C.	 Apenas	 entre	 20	 e	 25%	 de	
carvalho	 novo	 é	 utilizado	 em	 seu	 ama-
durecimento.	 O	 vinhedo	 que	 dá	 nome	
ao	 vinho	 fica	 na	 porção	 mais	 ao	 sul	 da	
comuna,	 no	 limite	 com	 Volnay,	 por	 um	
lado,	e,	ao	norte,	com	o	1er		Cru	“Les	Ru-
giens”.	Por	isso,	é	considerado	por	alguns	
como	um	meio	termo	entre	a	elegância	dos	

primeiros	e	a	potência	do	segundo.	Como	
todos	 os	 vinhos	 degustados	 era	 muito	 in-
tenso,	 com	 aromas	 animais	 	 (“merde	 de	
poule”),	 balsâmicos(“mapple	 syrup”)	 e	
de	 especiarias,	 além	 de	 muita	 fruta	 es-
cura.	 Na	 boca,	 apresentou	 taninos	 bem	
presentes,	 de	 qualidade	 média/fina,	 e	
longa	persistência.
	 O	vinho	degustado	a	seguir	pertence	
ao	Premier	Cru	“Les	Rugiens”,	por	muitos	
considerado	 como	 merecedor	 da	 quali-
ficação	 de	 Grand	 Cru,	 se	 houvesse	 uma	
reclassificação	em	Pommard.	Localizado	
na	porção	ao	sul	da	cidade	de	Pommard,	
em	 uma	 encosta	 rochosa.	 Os	 vinhos	 a	
que	dá	origem	costumam	ser	os	mais	ru-
des,	intensos	e	duros	da	apelação.	Trata-
va-se	de	um	les rugiens 2000	de	Hubert	
de	Montille,	produtor	famoso	por	produzir	
Pommards	 capazes	 de	 envelhecer	 20	 a	
25	anos.	E	também	por	ter	aparecido	com	
destaque	 no	 controvertido	 filme	 Mondo-
vino,	de	Jonathan	Nossiter.

	 Os	vinhos	de	Montille	geralmente	são	
vinificados	 com	 a	 maior	 parte	 das	 uvas	
não-desengaçadas,	 passando	 por	 ma-
cerações	prolongadas	(até	três	a	quatro	
semanas).	 E	 permanecem	 em	 barricas	
(25	a	30%	novas)	por	18	meses.	Foi	a	mais	
impressionante	 de	 todas	 as	 amostras	
degustadas,	 exibindo	 ampla	 gama	 de	
aromas	 ricos	 e	 complexos	 como:	 frutas	
em	 compota,	 alcaçuz,	 caça,	 sous	 bois,	
cogumelos,	trufas	negras,	licor	de	cacau	
e	um	delicioso	perfume	de	 flores	secas.	
Ainda	que	bem	presentes,	os	 taninos	se	
mostraram	maduros	e	finos,	com	grande	
maciez	em	boca.	Para	completar,	excep-
cional	persistência	final.
	 Os	 dois	 últimos	 vinhos	 degustados	
pertencem	 ao	 Premier	 Cru	 “Les	 Epe-
nots”,	 considerado,	 por	 seu	 solo	 mais	
pedregoso	 e	 por	 estar	 mais	 próximo	 de	
Beaune,	 como	 capaz	 de	 produzir	 vinhos	
mais	 elegantes	 e	 ligeiros	 que	 o	 supra-
citado	 les rugiens.	 O	 primeiro,	 um	 1er	
Cru	les epenots vieilles vignes 2004	do	
produtor	Dominique	Laurent,	foi	o	menos	
evoluído	de	todos,	com	aromas	de	frutas	
frescas,	notas	florais	e	balsâmicas,	além	
de	 corpo	 mais	 ligeiro	 e	 elegante	 que	 os	
anteriores,	 taninos	 muito	 finos	 e	 ótima	
acidez.	Delicioso	na	boca,	mas	pouco	tí-
pico,	quando	comparado	aos	anteriores,	
talvez	 pelo	 uso	 de	 barricas	 de	 carvalho	
100%	 novas,	 bem	 ao	 estilo	 do	 “educa-
dor”	de	vinhos	Dominique	Laurent.
	 Para	encerrar	o	painel,	foi	degustado	
o	melhor	dos	Les	Epenots:	o	clos epenots 
1996,	monopólio	de	Comte	Armand.	Nes-
se	 exemplar,	 o	 envelhecimento	 resultou	
deliciosos	 aromas	 terrosos,	 de	 “sous	
bois”,	de	licor	de	cacau,	de	especiarias	e	
de	couro	fresco,	sem	domar	a	rusticidade	
dos	taninos	ou	a	intensidade	da	fruta	na	
boca;	e	sem	diminuir	a	intensa	acidez.	Ou	
seja,	 um	 glorioso	 equilíbrio	 “over”,	 que	
vai	contra	todos	os	paradigmas	habituais	
de	finesse,	elegância	e	classe	associado	
a	tintos	da	Borgonha.

Degustação confirma
força Dos PommarD

por  mario telles jr.
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Como é possível que de uma nuvem tão escura surja o melhor vinho branco?

É um paradoxo que ainda não podemos responder com 
clareza. O que podemos assegurar é que toda a intensidade 
desta nuvem, típica do Vale de Casablanca, foi capturada 
nesta garrafa que hoje você pode levar à sua mesa.
Tenha um tempo para você.

Casa Flora Importadora: Tel. (11) 3327-5199 - www.casaflora.com.br - Porto a Porto: Tel. (41) 3018-7393
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