
	 A	 Cabernet Sauvignon	 pode	 ser	 mais	 conhecida,	

mas,	 não	 fosse	 a	Franc,	 não	 existiria,	 já	 que	 é	 fruto	

do	casamento	clonal	desta	 com	a	Sauvignon Blanc.	A	

Cabernet Franc	 é	 cepa	muito	 antiga,	 cultivada	na	 re-

gião	da	Gironde	(Bordeaux,	França)	desde	o	primeiro	

século	da	era	cristã.	Geneticamente,	parece	ter	nas-

cido	 em	 território	 espanhol,	

na	 parte	 norte	 dos	 Pirineus,	

mais	especificamente	no	país	

Basco.	 Mas	 é	 bom	 esclare-

cer	que	 testes	de	DNA	com-

provaram	 que	 a	 uva	Mencia,	

muito	 comum	 na	 região	 de	

Bierzo,	 também	 conheci-

da	 como	 Jaen,	 no	 Dão,	 em	

Portugal,	 não	 é	 um	 antigo	

clone	da	Cabernet Franc	como	

se	 pensou	 durante	 muito	

tempo.	 Outros	 nomes	 pelos	

quais	 a	CF	 é	 (ou	 foi)	 conhe-

cida	são:	Bouchet,	Gros Bouchet,	

Bouchy	 (todos	 no	 sudoeste	

da	 França);	 Acheria	 (na	 re-

gião	 dos	 Pirineus);	Ondarrabi 

Beltza ou	 Noir de Fontarrabie	

(no	 país	 Basco);	 Gros Cabernet,	 Grosse Vidure,	 Carme-

net,	 Gros Carmenet	 (especificamente	 em	 Bordeaux).

	 As	 comparações	 com	 sua	“filha”	mais	 famosa,	 a	

Cabernet Sauvignon,	 são	 inevitáveis.	 Em	 linhas	 gerais,	

as	 características	 das	 duas	 são	 semelhantes.	 Mas	 a	

Cabernet Franc	apresenta	cor,	acidez	e	 taninos	menos	

intensos.	A	colheita	dela	também	é	um	pouco	menos	

tardia,	 situando-se	 entre	 a	da	Merlot	 e	 a	da	Cabernet	

Sauvignon.	Aliás,	este	trio	é	a	essência	do	famoso	corte	

bordalês,	no	qual	a	Cabernet Franc	é,	em	geral,	coad-

juvante	e	não	a	estrela	principal.	A	exceção	clássica	

é	 o	 estupendo	 château	Cheval Blanc,	 em	que	 sua	

presença	é	majoritária	 (em	geral,	pelo	menos	60%).	

	 Já	 no	 vale	 do	 Loire,	 onde	 também	 é	 conhecida	

como	Breton,	a	Cabernet Franc	tem	brilho	próprio,	prin-

cipalmente	em	alguns	vinhos	

produzidos	 nas	 regiões	 de	

Anjou-Saumur	 e	 Touraine,	

como	 os	 Chinon	 e	 os	 Bour-

gueil.	 São	 vinhos	 100%	 va-

rietais	 ou	 quase,	 já	 que	 sua	

participação	 no	 corte	 rara-

mente	 é	 inferior	 a	90%.	Em	

latitudes	 extremas,	 como	 as	

da	 região	 do	 Loire,	 o	 clima	

frio	 dificulta	 sua	maturação,	

gerando	 vinhos	 mais	 leves,	

mais	 frescos,	 mais	 herbáce-

os	e	 florais,	em	relação	à	re-

gião	 de	 Bordeaux.	 Somente	

em	 anos	 muito	 favoráveis,	 e	

quando	 elaborados	 por	 pro-

dutores	 de	 primeira	 linha,	

esses	vinhos	adquirem	maior	

concentração	e	estrutura,	podendo	até	beneficiar-se	

com	 alguma	 evolução	 em	 garrafa.	 A	 apelação	 aju-

da	 a	 identificar	 o	 estilo	 dos	 vinhos.	 Assim,	 Anjou-

Saumur	 (representada	pelas	 denominações	 Saumur,	

Saumur-Champigny,	Anjou	e	Anjou-Villages)	é	fonte	

de	tintos	mais	leves	e	também	de	delicados	rosés	(os	

Rosé	d’Anjou),	além	de	espumantes.	Já	Touraine	dá	

origem	a	 tintos	mais	 estruturados,	 sob	 as	 apelações	

Chinon,	 Bourgueil	 e	 Saint-Nicolas-de-Bourgueil.
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violeta e pimenta
	 A	 família	 de	 aromas	 característicos	 da	 Cabernet 

Franc	 engloba	 desde	 frutas	 vermelhas	 frescas	 (cere-

ja,	 framboesa,	morango),	 em	 regiões	 de	 clima	mais	

frio,	 como	o	Loire,	 até	 frutas	mais	maduras	 e	 escu-

ras	 (ameixa,	 cassis)	 em	 climas	 mais	 quentes,	 como	

Bordeaux.	O	 aroma	 floral	 de	 violeta	 é	 outra	 chave	

para	 identificá-la,	 além	 de	 registros	 herbáceos	 e	 de	

pimenta.	O	contato	com	a	barrica	 fornece	notas	de	

baunilha,	 tostado	 e	 defu-

mado.	 Com	 a	 evolução,	

podem	 surgir	 aromas	 ter-

ciários,	 entre	 os	 quais	 se	

destacam	 os	 terrosos	 e	 de	

cogumelos,	 cacau	 e	 de	

caixa	 de	 charuto	 (“cigar	

box”),	este	último	frequen-

temente	 associado	 tam-

bém	 à	 Cabernet Sauvignon.	

França reSponde 
por maiS de 75%
do Cultivo
	 A	França	responde	por	

mais	de	três	quartos	(36	mil	

hectares)	 dos	 aproxima-

damente	 45	 mil	 hectares	

cultivados	 no	mundo	 com	

Cabernet Franc.	Ela	ocupa	a	

sexta	posição	entre	as	uvas	

tintas	 mais	 plantadas	 no	

país,	atrás	de	Merlot,	Grena-

che,	Syrah,	Cabernet Sauvignon	

e	Carignan.	Também	na	região	nordeste	da	Itália	(Ve-

neto,	Friuli,	Trentino),	 o	 cultivo	da	Cabernet Franc	 é	

tradicional	e	hoje	ocupa	em	torno	de	5.700	hectares.	

Na	Itália,	ela	é	empregada	maciçamente	em	cortes	e	

muito	raramente	como	varietal.	Como	é	cultivada	em	

zonas	mais	frias,	o	estilo	de	vinhos	que	produz	guar-

da	 certa	 semelhança	 com	 os	 exemplares	 do	 Loire.

	 Na	Europa,	além	da	Itália,	a	Cabernet Franc pode	

ser	encontrada	na	Hungria	e	Romênia.	Já	em	países	

do	Novo	Mundo,	 está	 presente	 tanto	 na	 costa	 leste	

(Long	Island	e	New	York),	como	na	oeste	(Califórnia	

e	Washington	Estate)	dos	Estados	Unidos.	Napa	e	So-

noma	 são	os	 destaques.	Ela	 entra,	 por	 exemplo,	 no	

corte	do	famoso	Opus One,	fruto	da	associação	de	

Robert	Mondavi	com	os	Rothschild,	do	Mouton-Ro-

thschild,	 e	 hoje	 propriedade	 apenas	 desses	 últimos.	

Em	outros	países	(África	do	Sul,	Austrália	e	Nova	Ze-

lândia),	seu	cultivo	é	discreto	e	quase	sempre	voltado	

para	vinhos	de	corte	no	es-

tilo	 bordalês.	 Na	 América	

do	 Sul,	 	 Argentina,	 Brasil,	

Chile	 e	 Uruguai	 oferecem	

algumas	 opções,	 com	 des-

taque	para	a	primeira;	mas,	

também	 aqui,	 ela	 aparece	

mais	 em	 vinhos	 de	 corte	

(como	nos	top	chilenos	Al-

maviva	 e	Don Melchor)	

do	que	como	varietal	pura.

	 	 	 	 De	 forma	 geral,	 o	 es-

tilo	 dos	 vinhos	 à	 base	 de	

Cabernet Franc	 dos	 países	

do	 Novo	 Mundo	 é	 dia-

metralmente	 oposto	 ao	

dos	 exemplares	 do	 Loire,	

aproximando-se	 mais	 dos	

bordaleses.	 A	 diferença	

em	relação	a	estes	é	que	a	

potência	costuma	superar	

a	 elegância,	 tornando-os	

mais	concentrados,	extra-

ídos,	 amadeirados	 e	 en-

corpados,	 mesmo	 quando	 as	 uvas	 são	 cultivadas	

em	 zonas	mais	 frescas,	 como	 os	 contrafortes	 dos	

Andes	ou	mesmo	a	Patagônia	argentina.
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O que há nO mercadO
Casa valduga premium Cabernet Franc 2006

Serra gaúCha

Catamayor Cabernet Franc reserva de la Familia
World Wine 

Catherine et pierre breton bourgueil 
World Wine 

Chinon pensées de pallus 2006/2007
vinCi 

domaine Yannick amirault bourgueil
zahil 

doña paula alluvia Cabernet Franc
grand Cru 

gillmore Cabernet Franc reserva
ana import 

humberto Canale gran reserva Cabernet Franc
grand Cru

morandé edición limitada Cabernet Franc 2005
Carvalhido

pulenta estate gran Cabernet Franc
grand Cru

odfjell orzada Cabernet Franc
World Wine

thierry germain Cuvée marginale Saumur-Champigny
Cellar

valdivieso premium Cabernet Franc 2006
bruCk

valmarino Cabernet Franc reserva
Serra gaúCha

Salton Series Cabernet Franc
Serra gaúCha

A essência do mundo
dos clássicos

www.interfood.com.br
(11) 2602-7266

Santa Cecília  2006
Com grandes prêmios e muito bem avaliado, este vinho apresenta 

aspectos frutados, bom corpo e frescor. Taninos redondos e uma 
sensação ampla na boca. Produzido pela vinícola Planeta, a mais 
prestigiada do sul da Itália, este vinho é referência de qualidade. 

• Gambero Rosso - 3 Bicchieri
• Robert Parker - 90 Pontos

• Wine Spectator - 90 Pontos 
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