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“Vende-se uma capela”. Foi esse anúncio inusita-

cerca de 35. O antigo proprietário, o emigrante espa-

do que atraiu o interesse do casal Elisa e Juan Bouza

nhol Numa Pesquera, construíra a vinícola em 1942.

por uma pequena propriedade, já meio abandonada,

O prédio onde está instalada parece, de fato, ter sido

muito próxima à capital uruguaia, Montevideo. Em

pensado inicialmente para ser uma capela, inclusive

que pese a imagem de San Isidro em seu frontispício,

pela presença do campanário. A imagem de San Isidro

a “capela” abrigava, na verdade, antigas instalações

foi colocada mais tarde, em agradecimento ao santo,

de uma vinícola. E o terreno ao redor, velhos vinhe-

por ter atendido às preces dos antigos donos e mora-

dos e plantações de árvores frutíferas como pereiras

dores locais por chuvas num ano de seca excepcional.

e ameixeiras, além de uma granja. Elisa e Juan visi-

Elisa e Juan já estavam pensando em produzir vi-

taram-na várias vezes antes de se decidir, quase um

nho. Com esse objetivo, pouco tempo antes, haviam

ano depois, pela compra. Era o início da década de

comprado outra propriedade, também plantada com

2000 e estava nascendo uma das melhores vinícolas

vinhedos, no distrito de Las Violetas, região de Cane-

uruguaias, a Bouza, cujos vinhos são reconhecidos em

lones, zona de grande tradição vinícola, distante 25

todo o mundo, inclusive no Brasil.

quilômetros em linha reta da atual sede. A primeira

Originalmente, a propriedade, no distrito de Me-

safra chegou ao mercado em 2003 e, hoje, entre as

lilla, ocupava cerca de 200 hectares de terra, mas,

duas propriedades, a Bouza dispõe de aproxima-

na época da compra pelos Bouza, estava reduzida a

damente 20 hectares de vinhedos, já que a premissa

Tannat não brilha sozinha

Como em todas as vinícolas uruguaias, os vinhos à base de Tannat (ou cortes em que ela entra em maior ou menor
proporção) são o carro-chefe da Bouza. Mas ela produz também, sempre em quantidades limitadas, vinhos muito
interessantes de outras variedades, como Albariño e Merlot. A seguir, os destaques dentre os vinhos provados
recentemente na sede da vinícola, em Melilla, praticamente um subúrbio de Montevideo
Chardonnay 2008 – Vinho muito gostoso e de
produção minúscula, em que se destaca o bom
equilíbrio entre acidez e fruta (tipo abacaxi fresco) e o uso judicioso da madeira. 70% do vinho
fermentou e permaneceu (sur lies) em barricas
novas de madeira francesa por cerca de 8 meses, o que lhe conferiu maior maciez em boca.
Os outros 30% não passam por madeira, para
garantir acidez e frescor e os aromas mais frutados. Álcool (13,3%) no ponto certo.
Albariño 2009 – Um dos melhores e mais interessantes vinhos brancos do Uruguai, elaborado
com a casta típica da Galizia, de onde se origina
a família Bouza. Notas frutadas e florais dominam
o perfil aromático, com um leve toque mineral ao
final. Na boca, mostra excelente acidez, como se
espera de um vinho dessa casta, sem ser agressiva. Talvez pelo fato de que 30% do vinho fermenta e permanece por três meses, em contato
com as borras, em barricas de carvalho francês
de segundo uso (o primeiro é para o Chardonnay). Além de ser perfeito acompanhante para
frutos do mar em geral, é um bom aperitivo.
Merlot B9 Parcela Única 2007 – Ótimo

exemplo de que, em tintos, o Uruguai não é só
Tannat. Um vinho potente, mas muito gostoso
em boca. Fruta vermelha bem madura e um
leve floral moldam o perfil aromático, complementado por boa acidez, taninos abundantes (mas muito finos) e uma pequena ponta
de álcool a mais (14,5%) que lhe dão um final
quase doce em boca. Essencialmente gastronômico, é um vinho que certamente ganhará
maior complexidade com mais um ou dois anos
de guarda. Curiosidade: estagia por dez meses em madeira nova do Cáucaso (Hungria).
Tannat B6 Parcela Única 2007 – Um dos três
Tannat de parcela única produzidos pela Bouza,
todos altamente representativos do nível alcançado por essa varietal no Uruguai. Peso pesado,
é um misto de Mike Tyson e Muhammad Ali. De
início, um pouco fechado no nariz, foi revelando
aos poucos seus aromas de frutas vermelhas
escuras bem maduras, elegante floral e notas
de torrefação de café. A boca mostra impressionante estrutura tânica (taninos ainda muito
presentes, mas finos e elegantes), suportados
pela boa acidez e pelos 18 meses em barricas

novas de carvalho francês, a ponto de quase
não se perceber os 16,2% de álcool. Obviamente pede comida, principalmente carnes com um
pouco mais de gordura; e certamente tem estrutura para evoluir pelos próximos 5 a 10 anos.
Monte Vide Eu 2007 – Novo topo de gama da
Bouza, um corte de Tannat (50%), Tempranillo
(30%) e Merlot (20%) de seus dois vinhedos (Lãs
Violetas e Melilla). As três variedades são vinificadas em separado e permanecem, também
em separado, em barricas de carvalho francês
e americano por aproximadamente 15 meses.
As melhores barricas entram no corte final. De
cor rubi-violeta, não tão intensa como a do Tannat, exibe aromas de frutas tipo ameixa e notas
de baunilha e de torrefação. O álcool (“apenas” 14,4%) é mais percebido do que no caso
do Tannat puro. Na boca, exibe muita acidez,
bastante taninos (finos) ainda muito presentes e um final longo e frutado. Encorpado, mas
elegante, está um pouco mais pronto do que o
Tannat B6 da mesma safra e talvez não ganhe
tanto com um período de guarda mais longo.
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dos proprietários é trabalhar em pequena escala.

Para melhorar a exposição solar, os vinhedos fo-

Obviamente, a estrela maior dos vinhedos é a Tannat,

ram plantados em espaldeira no sentido noroeste/

onipresente no Uruguai. Como a Malbec na Argentina,

sudoeste. Um leito de pedras junto à terra ajuda a

ela se deu muito melhor em seu novo hábitat do que em

reter calor durante o dia e devolvê-lo para as vinhas,

seu terroir de origem, a região do Madiran, na França.

durante a noite, contribuindo para a maturação das

Lá, em mãos menos habilidosas, produz vinhos exces-

uvas, o que é crucial especialmente no caso da Tan-

sivamente “tânicos” (seu nome vem daí) e duros, que

nat. E nem seria preciso mencionar que a colheita é

requerem muitos anos de guarda em garrafa para que

totalmente manual. Os cuidados no campo não são

se tornem um pouco mais ami-

menores que os da bodega,

gáveis. Não é o caso dos Tannat

que foi totalmente restaurada

da Bouza que, mesmo quan-

em 2002. A seleção das uvas é

do jovens, são muito frutados

feita grão a grão e a fermen-

e quase macios em boca (ver

tação utiliza tanto tanques de

quadro com comentários sobre

aço inoxidável quanto gran-

os vinhos). Além das diferen-

des “foudres” (5.300 litros) de

ças climáticas (embora o índice

carvalho. A Bouza conservou

pluviométrico seja alto, chove

os antigos tanques de cimento,

pouco na época da colheita, a

mas dividiu-os em dois, com

ponto de, em 2009, a Bouza ter

capacidade de 6.500 e 4.000

sido obrigada a colocar sistema

litros. Além disso, eles tiveram

de irrigação nos vinhedos), o

seu revestimento substituído

Uruguai se beneficiou da expe-

por epóxi e foram dotados de

riência francesa e de um amplo

sistema de controle de tempe-

trabalho de seleção clonal rea-

ratura. Para o amadurecimen-

lizado a partir da década de 70.

to dos vinhos, estão disponíveis

A maioria dos vinhedos

300 barricas de carvalho, 70%

da Bouza – exceção feita a

francês. Detalhe: as barricas

algumas parcelas de vinhas

são utilizadas por apenas três

antigas preservadas em Las
Violetas – foi replantada nos
últimos seis ou sete anos, com

San Isidro: ajuda decisiva para trazer chuva num ano
de seca excepcional

rigorosa seleção de clones de alta qualidade e baixo

anos e não quatro, como ocorre na maioria das vinícolas.

Restaurante da vinícola é atração à parte

rendimento. Por ser uma vinícola pequena, a Bou-

Como o pai de Juan Bouza, também Juan, é origi-

za pode se dar ao luxo de dividir cada vinhedo em

nário da Galizia, Bouza é a única vinícola uruguaia

parcelas de 0,5 hectares, que são vinificadas em se-

que produz um vinho branco à base de Albariño, casta

parado. As parcelas de Melilla são identificadas pela

clássica daquela região espanhola. A Tempranillo, va-

letra A; as de Las Violetas, pela letra B. A cada ano,

riedade presente nos grandes tintos espanhóis, tam-

os vinhos produzidos com uvas das parcelas que

bém foi plantada no vinhedo de Las Violetas. Por

mais se destacaram são selecionados para integrar

enquanto, ela entra apenas no corte do vinho top da

a linha “Parcela Única”. Nos tintos da safra 2007,

vinícola, o Monte Vide Eu. No futuro, a linha talvez

a última disponível no mercado, os destaques foram

inclua vinhos à base de Pinot Noir e Riesling, prove-

as parcelas A6, A8 e B6 de Tannat e a B9, de Merlot.

nientes de um vinhedo em Maldonado, região mais
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para você começar o Ano Novo
com muita exclusividade.
Em Las Violetas, vinhedo de Tempranillo se destaca dos demais por ser a variedade que amadurece mais cedo
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conhecida pelo famoso balneário de Punta del Este,

unicamente na vinícola. Mas talvez o maior orgu-

que só recentemente começou a explorar seu poten-

lho de todos os membros da família é a qualidade

cial para a produção de uvas e vinhos.

dos pães servidos no restaurante. Na verdade, é o

Atualmente, a produção da Bouza gira em tor-

pois de ter traba-

rafas. Desse total,

lhado muitos anos

40% é exportado

numa indústria de

e 20% é vendido

massas, ele fundou

na própria viní-

a Pagnifique, hoje

cola,

uma

atrai

das

mais

muitos visitantes,

prósperas

inclusive por abri-

trias de produtos

gar um ótimo res-

de panificação do

taurante. A comida é de alto nível
e muitos dos in-

~

pão que paga o vinho, como lembra Juan pai. De-

no de 80 mil gar-

que

BEBA COM MODERACAO.
,

Selecionamos os melhores vinhos

indús-

Uruguai, que exOs Bouza, numa foto de família, à frente da vinícola. Ao centro, de barba, Juan
Bouza com a mãe e o pai, também Juan, ao seu lado

porta para vários
países,

inclusive

gredientes utilizados na cozinha vêm da própria

os Estados Unidos. Na Bouza, como na Bíblia,

propriedade. O melhor exemplo são os pratos à

pão e vinho são companheiros inseparáveis.

base de cordeiro, cuja criação é supervisionada

Os vinhos da Bouza são importados no Brasil pela Decanter

com especial carinho por Elisa, parceiros ideais

- www.decanter.com.br

para os Tannat da casa. Lá também se pode provar
um vinho branco (Chardonnay/Albariño) vendido

guilherme@winestyle.com.br

Sugestões exclusivas para Festas e Comemorações: Vinhos, Champanhes, Cognacs, Kits Corporativos,
Kits Personalizados, Cestas Natalinas, Acessórios e muito mais.

www.casadoportovinhos.com.br
Belo Horizonte - Av. Senhora do Carmo, 1.650 Sion Tel.: 31 3286 7077
São Paulo - Alameda Franca, 1.225 Jardim Paulista Tel.: 11 3061 3003
Vitória - Aleixo Neto, 1.204 Praia do Canto Tel.: 27 3225 3260

