DEGUSTAÇÃO ESPECIAL

po r A RT H U R A Z E V E D O
fo t o V L A D I M I R F E R NA N D E S

Clarendon Hills mostra
versatilidade da Grenache
ProdUZidos a Partir de Uvas de seis vinhedos diferentes,
os Grenaches da cLarendon hiLLs, do mcLaren vaLe, na aUstrÁLia,
comProvam de forma caBaL a imPortÂncia do terroir
na exPressão de Um vinho
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Uma experiência
única e inesquecível, além
de extremamente didática.

Essa é a melhor definição
para a espetacular degustação
dos vinhos de Grenache
da Clarendon Hills, conduzida
pelo enólogo-proprietário
da vinícola, o australiano
Roman Bratasiuk, um apaixonado
pelas uvas do Rhône e intransigente
defensor do conceito de terroir
e da vinificação “não-intervencionista”.
O ponto de partida de todos
os Grenaches produzidos por Roman
é a uva proveniente de diferentes vinhedos,
todos localizados no McLaren Vale,
local onde está instalada a vinícola,
mais precisamente em Clarendon,
a cerca de 40 km ao sul de Adelaide,
na Austrália Meridional (South Australia).

da Ucrânia para a Austrália
por Guilherme Velloso

Os antigos vinhedos não irrigados, localizados em diferentes terroirs, dão origem a uvas perfeitamente maduras e de grande concentração.
Cada vinhedo dá origem a um único vinho, de grande personalidade e perfeitamente representativo de seu terroir

A posição geográfica dos vinhedos, na porção mais

tes castas. Aliás, em todos os vinhos da Clarendon, o

ao norte do McLaren, em altitudes mais elevadas,

conceito é ainda mais radical, pois nem mesmo uvas

portanto mais frias, faz com que a colheita das uvas

de diferentes vinhedos são misturadas, o que faz com

ocorra mais tarde, cerca de três semanas depois dos

que cada vinho seja a exata e fiel expressão de cada

vinhedos das partes planas do vale. Em comum, o

um dos diferentes terroirs.

fato dos vinhedos serem plantados sem condução
(“em vaso”), sem enxertia (não há filoxera em South
Australia) e serem bastante antigos, com idades que
variam entre 80 e 90 anos.
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vinificação sem trUQUes,
Um dos seGredos de BratasiUK
Visando manter a integral expressão de cada va-

As mudas dessas videiras vieram da França para a

rietal, Roman trabalha as frutas na vinícola com

Austrália por volta de 1830, antes da filoxera atacar as

técnicas minimalistas, fermentando os mostos com

videiras e são portanto, originais. Em Hickinbotham,

leveduras naturais, em temperaturas relativamente

um dos vinhedos da Clarendon Hills, a Grenache foi

elevadas no início do processo, com redução grada-

plantada em 1920 e isso faz toda a diferença, uma

tiva à medida que a fermentação vai evoluindo. Se-

vez que esses vinhedos são naturalmente equilibrados,

gundo ele, as temperaturas variam de 28/30ºC, no

com baixo rendimento, o que dá origem a uvas com

início, a 22º C, no final do processo de fermentação.

rara concentração de aromas e sabores. Aliás, por se

O período de contato das cascas com o suco da uva

falar em rendimento, os números de Clarendon são

é bastante longo, o que permite grande extração de

absolutamente impressionantes. A média é de 1,25 to-

aromas e sabores, resultando em vinhos concentrados

neladas por hectare, o que dá cerca de 9 hectolitros

e com ótimo potencial de guarda. O amadurecimen-

por hectare, volume extremamente baixo em se tra-

to dos vinhos se dá em barricas de carvalho francês

tando de produção de vinhos tintos.

das melhores tonelerias, sendo que para a Grenache ele

Os vinhedos de Roman não recebem qualquer

nunca usa barricas novas – são de terceiro uso. A ra-

tipo de irrigação e a colheita é feita exclusivamente

zão é não permitir, de forma alguma, que a madei-

de forma manual. Outra característica dos vinhos da

ra se sobreponha à delicada fruta da varietal, o que

Clarendon Hills é o fato de serem 100% varietais e

ficou muito evidente na degustação dos vinhos, que

produzidos com uvas de um único vinhedo, o clás-

encantaram justamente pela pureza e pela expressão.

sico conceito de “single vineyards”, que Roman faz

Roman é um dos raros produtores da Austrália que

questão de levar às últimas consequências. Ele defi-

não usa carvalho americano, sendo um radical de-

nitivamente não gosta de mesclar diferentes castas

fensor do uso do carvalho francês em todos os seus

(“sou pela pureza”, afirma), defendendo a tese de que

vinhos. Diz que o carvalho francês confere muito

isso não acrescenta nada ao vinho final. Diz que se as

mais elegância e sofisticação aos vinhos, e que hoje

uvas são boas, não há razão para se mesclar diferen-

muitos produtores australianos têm feito essa opção.

Maria, já falecida, e HryHorij Bratasiuk, pais de Roman, emigraram
de Kiev, na Ucrânia, para a Austrália. E a história dessa longa viagem
daria um enredo perfeito para um filme de Steven Spielberg. Ela começa
no início da década de 40. Com a Segunda Guerra Mundial se alastrando
pela Europa, eles decidem escapar do continente em conflito. O plano era
ir para a Itália e, de lá, pegar um navio para um país distante. Infelizmente,
no caminho, foram presos pelos nazistas e mandados para um campo de
trabalho forçado na Alemanha. Por sorte, integraram-se
a um grupo de outros 100 prisioneiros que tinham conhecimentos
agrícolas, recrutados para trabalhar como jardineiros, encarregados
de abastecer a elite do Reich com produtos frescos. Em 1945, finda
a guerra na Europa, o casal Bratasiuk, então com pouco mais de vinte
anos, consegue finalmente pegar um navio na Itália rumo à Austrália,
sem dinheiro. Como bagagem, pouco mais do que a roupa
do corpo e um punhado de sementes, agricultores que eram.
Vladmir, irmão mais velho de Roman, nasceu a bordo, antes que a longa
viagem de quatro meses terminasse. Roman nasceu cinco anos depois,
em novembro de 1950. em West Lakes, no sul da Austrália.
Para sobreviver, os pais de Roman cultivavam praticamente tudo o que
era consumido pela família, que morava numa casa construída por seu
pai. E foi o irmão mais velho que, por acaso, acabou levando o mais novo
ao mundo do vinho. Quando tinha pouco mais de 19 anos, Roman foi
encarregado de providenciar bebidas para o casamento do irmão e viajou
até o vale de Barossa para comprar vinho mais barato. Até então, ele
nunca provara vinho, mas foi paixão à primeira vista. A partir daí, começou
a beber vinho regularmente (e a anotar suas impressões em cadernos
de notas) e a ler tudo o que se relacionasse ao assunto. Os fins de semana
eram reservados a visitas a vinícolas e conversas com produtores.
Mas a paixão teve que esperar quase vinte anos, até que Roman
se sentisse suficientemente confiante para trocar a carreira
de bioquímico pela de enólogo autodidata e produtor de vinhos.
O começo foi de forma artesanal praticamente no quintal da casa onde
morava, nas encostas frias da cidade de Adelaide. Lá, ele plantou menos
de 0,5 hectare com vinhas de Cabernet e Merlot e começou a fazer vinho
usando instalações de amigos. A maioria das garrafas do vinho que
produzia eram distribuídas a colegas do Instituto de Ciência Médica e
Veterinária (IMVS), onde trabalhava. Como o vinho era bom, a cada ano,
recebia mais encomendas. Finalmente, Roman decidiu produzir vinho em
escala maior. Como não tinha os vinhedos necessários, partiu
em busca de fornecedores de uvas. Num posto de gasolina, encontrou
por acaso um viticultor que tinha uvas para vender, de um vinhedo
na região de Clarendon Hills/Blewitt Springs. Eram uvas de Syrah e Roman
se encantou com a qualidade. Era exatamente a matéria-prima que queria.
E foi assim que nasceu a Clarendon Hills.
Ao longo dos primeiros anos, Roman continuou trabalhando no IMVS
para sustentar a família, fazendo vinho à noite e nos finais de semana.
Roman se casara com Sue, em 1978, e se tornara pai de Alex, em 1982,
e de Adam, dois anos depois (até hoje, Alex faz questão de lembrar
ao irmão que a safra de1982 foi muito melhor que a de 1984). Alex se
recorda de que via o pai muito pouco quando era criança e que ele estava
sempre com as mãos roxas de vinho, o que era motivo de gozações por
parte de seus colegas de escola. Mas, a cada ano, a produção e as vendas
da Clarendon Hills aumentavam, até que Roman pôde, finalmente,
se dedicar exclusivamente ao vinho. Detalhe importante: as uvas daquele
viticultor, que Roman conheceu num posto de gasolina e com as quais
iniciou sua produção comercial, provinham do vinhedo Astralis, que hoje
dá nome a um dos vinhos mais cultuados da Clarendon Hills.

“tudo o que você precisa
para fazer vinhos é um bom
conhecimento científico
e um bom paladar,
que venho desenvolvendo
há 40 anos”

Grenaches de exceção, em seis versões diferentes

boca, tem ótima acidez, álcool equilibrado, ta-

mostrou surpreendentemente pronto para beber. Tem

A degustação dos Grenaches da Clarendon Hills marcou a estreia da Vinissimo

ninos finos, boa expressão varietal, longa persis-

potencial para melhorar, mas já está delicioso.

Importadora no mercado brasileiro. Faz muito pouco tempo que o tema Grena-

tência e retro-olfato sofisticado. Um belo vinho.

O quinto vinho, o Onkaparinga Grenache 2007,

che/ Garnacha entrou em pauta, pois até então a uva nunca foi protagonista de

O vinho seguinte foi o Blewitt Springs Grenache

vem de um vinhedo que Roman considera um “Grand

primeira grandeza no cenário vinícola mundial. Para se entender melhor, basta

2007, considerado um “Premier Cru”, produzido

Cru” em sua particular classificação. Implantado em

lembrar a polêmica degustação de vinhos conduzida por Robert Parker no Wine

com uvas de um vinhedo plantado em 1925, na

1928, no topo de uma elevação de Blewitt Springs, tem

Future 2009, em Rioja, na Espanha (veja a história completa em Wine Style nº

porção média de uma encosta de 45º de inclina-

as plantas a apenas 30 cm do solo e com rendimentos

27). Quando Parker escolheu a Garnacha e não a Tempranillo para ser a estrela da

ção, em solo composto por areia e quartzo, sem

de 8,5 a 17 hectolitros por hectare. Como os outros

festa, os espanhóis reagiram com incontrolável ira e indignação, dizendo ser a

enxertia e sem irrigação, “em vaso”. Intenso e se-

vinhedos, as parreiras são “em vaso”, sem condução

Garnacha uma uva menor. Estavam redondamente enganados, como o tempo se

dutor, o Blewitt Springs esbanja classe e com-

e sem irrigação. O solo é muito compacto, constituído

encarregou de demonstrar. Não custa lembrar que a Garnacha é uma uva origi-

plexidade aromática, remetendo a licor de cereja,

de minério de ferro e pedregulhos. Outra preciosidade,

nária da Espanha, que posteriormente migrou para a França, onde recebeu o

framboesas maduras, bem

o Onkaparinga foi o “dife-

nome Grenache. Depois de Parker, uma verdadeira febre de vinhos de Garnacha

emolduradas por fino car-

rente” da turma, exibindo um

tomou conta da Espanha, com repercussão em outros países, como a França, que

valho

chocolate,

perfil aromático particular e

recentemente organizou até um simpósio em torno da uva. Simpósio para o qual

floral e tostado. Encorpado

intrigante. Aqui, as frutas (ce-

Roman não foi convidado, fato que lembra com visível e justificada irritação. Ele

e concentrado, exibe des-

rejas e cassis) servem de fundo

conta que pediram que enviasse amostras de seus vinhos, mas, como ele próprio

tacado equilíbrio, sabores

a um festival de ervas aromáti-

não foi convidado a participar do encontro, recusou-se a fazê-lo. Afinal de con-

exuberantes, taninos finos

cas, lembrando incenso, e no-

tas, Roman é considerado um dos melhores produtores de Grenache do mundo e

e maduros, longa persistên-

tas florais (lavanda) numa pa-

certamente mereceria um pouco mais de respeito por parte dos franceses. Inveja?

cia e delicioso retro-olfato.

leta de aromas intensos e sofis-

Na degustação foram mostrados seis vinhos, todos Grenache em pureza:

Depois, foi apresentado

ticados. Na boca brilhou pela

Clarendon, Hickinbotham, Blewitt Springs, Kangarilla, Onkaparinga

o Kangarilla Grenache

acidez refrescante, em perfeito

e Romas. Destes, só o Hickinbotham e o Romas já estão disponíveis no

2007, também considerado

equilíbrio com o álcool, num

Brasil, os demais devem chegar até o final do ano.

um Premier Cru e consisten-

vinho de textura sedosa e ex-

O primeiro vinho a ser degustado foi o Clarendon Grenache 2007, vinho

temente o vinho mais longevo

cepcional

que Roman considera como entrada de gama, acessível mais jovem, mas que

dos Grenaches produzidos por

frutas, com persistência mui-

pode envelhecer muito bem por mais de 15 anos. O vinhedo foi plantado num

Roman. Segundo ele, é tam-

to longa e inesquecível sabor.

anfiteatro natural por volta de 1920 e o solo é de argila (mais areia e silte, friável)

bém “o mais reticente de to-

Um dos destaques da noite.

pontilhado por pedras. As vinhas são em vaso, sem condução e sem qualquer tipo

dos, demorando muitos anos

   Para encerrar esse verdadei-

de irrigação e esse vinhedo se encontra na região mais fria, onde as uvas são as

para demonstrar todo o seu

últimas a alcançar a maturidade plena. Na taça, o vinho mostrou-se de cor rubi,

potencial”. O vinhedo foi im-

com média intensidade e delicados aromas de cerejas e framboesas, embalados

plantado em 1942 e é o único

em notas balsâmicas e de óleo de cedro. Equilibrado e macio, exibiu boa fruta,

que tem condução em arame.

boa persistência e agradável retro-olfato.

O solo é de argila mais consistente e as vinhas são

Considerado por Roman o “flagship” da Clarendon,

Na sequência veio o Hickinbotham Grenache 2007, de uvas provenien-

em pé-franco e não irrigadas. O Kangarilla é um

esse aristocrático vinho é produzido com uvas de um

tes de um vinhedo plantado em 1923, a apenas 10 metros de distância do

vinho exuberante, que encanta pela tipicidade, repre-

vinhedo da seção mais alta de Blewitt Springs, cujas

Clarendon, do qual está separado por uma pequena estrada antiga. O solo

sentada pelas frutas vermelhas maduras, mescladas a

vinhas são visivelmente menores do que as que pro-

é basicamente argilo-ferroso, as videiras são plantadas sem enxertia e sem

especiarias, notas florais, toques balsâmicos e delicado

duzem o Blewitt Grenache. Além disso, o solo é muito

irrigação, numa encosta voltada para o norte. Segundo Roman, é um vinho

tostado. Excede na boca, com perfeito equilíbrio, ta-

compacto e recheado de minerais, sendo constituído

para ser consumido em seus primeiros 10 anos de vida. Na degustação o Hi-

ninos finíssimos, invejável concentração de sabores e

por pedras de quartzo, minério de ferro puro e também

ckinbotham impressiona pela elegância, mostrando aromas sutis de fram-

muito longa persistência. Um vinho que, pelo menos

com veios de quartzo e areia, muito compacta, de gra-

boesa e cereja, mesclados a toques florais e notas de chocolate. Delicioso na

na safra 2007, desmentiu a fama de austeridade e se

nulação grosseira.Aqui os cachos são pequenos e os ba-

francês,

concentração

de

ro show de Grenaches de alta
Videiras em pé-franco (sem enxertia), cultivadas pelo
sistema dry-farm (sem irrigação), “em vaso” (sem
condução) e de baixíssimo rendimento, são a origem
das uvas dos fantásticos vinhos da Clarendon Hills

gama, foi servido o Romas
Grenache 2007, o vinho
mais conceituado da linha.

continua na página 30
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roman BratasiUK, dono e enÓLoGo
da aUstraLiana cLarendon hiLLs,
Vivendo num país que é grande produtor, é
natural que os primeiros vinhos que Roman
experimentou fossem os Syrahs e Cabernet Sauvignons do sul da Austrália, que, na
sua opinião, eram melhores nessa época
do que hoje. Mas sua epifania foi o primeiro vinho francês, um clos fourtet 1964, de
St-Émilion. “Ainda consigo me lembrar dele
até hoje”, garante Bratasiuk. O que o teria
impressionado a ponto de marcar indelevelmente sua memória? “Finesse e equilíbrio”,
responde Roman sem hesitar. “Foi isso que
ficou na minha cabeça”. “Equilíbrio entre
todos os componentes – álcool, fruta, acidez e madeira”, explica. Por essa razão,
ele não gosta, por exemplo, de muitos dos
vinhos tintos produzidos hoje no Rhône.
Na sua visão, o fato de os produtores do
Rhône vinificarem usando cachos inteiros
de uvas, torna os vinhos muito adstringentes. Além disso, por causa do clima,
são vinhos com muita acidez. “Para o meu
gosto, a combinação dessas duas coisas
não os torna muito atrativos”. Entre as exceções, ele cita os Hermitage de Chave
(Jean-Louis), mas apenas “nos anos bons”,
e algumas cuvées top de Chapoutier, como
o Hermitage Le Pavillon. Também não gosta
dos Grenaches, sua especialidade, feitos
hoje na Espanha. “Eles (os espanhóis) estão tentando transformar a Grenache em
Syrah, com muita concentração de cor e
muita madeira, porque adoram madeira”.

não mede as PaLavras Para defender
sUa fiLosofia de traBaLho e exPLicar
de o QUe Gosta (e o QUe não Gosta)
no mUndo do vinho

por GUILHERME VELLO SO,
com colaboração de A RT H U R A Z E V E D O

O comentário mais comum ouvido a respeito dos vinhos da Clarendon Hills por
quem nunca os provou antes é o de que
“não parecem australianos”. O proprietário e enólogo da Clarendon Hills agradece: “isso é o melhor que você pode
falar a meu respeito”, diz o simpático e
grandalhão Roman Bratasiuk. O surpreendente, no caso, é que Bratasiuk, embora de origem ucraniana, é australiano,
e que a Clarendon Hills fica no coração
de uma das regiões produtores mais importantes do sul da Austrália. Bratasiuk,
que esteve recentemente no Brasil para
lançar seus vinhos não faz mesmo questão de nadar com a corrente. Em geral,

prefere nadar “contra”. Sou um “Maverick” declara. Segundo os dicionários,
“Maverick” é uma pessoa “que age de
forma independente e cujo comportamento habitualmente difere do usual
ou esperado. Ele próprio confirma a
definição: “faço coisas que ninguém faz
e, como faço vinhos diferentes, o raciocínio geral é que devem ser ruins. Ninguém pensa que possam ser melhores”.
Bratasiuk, cujos pais são emigrantes
ucranianos, nasceu na Austrália. “Minha família não bebia vinho. Quando
tinha 19 anos, comecei a provar e gostei”. Como ele mesmo conta, quando
começou a provar vinhos bons, não tinha sequer 1 garrafa em casa; um mês
depois, já tinha 1.200. “E isso não mudou
desde então”. Antes de chegar ao vinho,

Roman trabalhou durante 24 anos como
bioquímico, dedicado à microbiologia.
Na sua própria avaliação, foi um background muito bom, porque “não tive
de aprender a fazer vinhos nos livros”.
Segundo ele, “tudo o que você precisa
para fazer vinhos é um bom conhecimento científico e um bom paladar, que
venho desenvolvendo há 40 anos”. O filho mais novo de Roman, Adam, 26 anos,
está aprendendo a fazer vinhos com
pai, que o desaconselhou fortemente
a fazer um curso de enologia dizendo:
“eu ensino tudo o que você precisa
saber”. A Clarendon Hills é um empreendimento totalmente familiar. O filho
mais velho, Alex, 28, cuida da parte administrativa e a mulher de Roman, como
ele mesmo diz, “preenche os cheques”.

“carvaLho americano sÓ É Bom
Para BoUrBon e chUrrasco”

A seu ver, essa não é a forma correta de
tratar essa uva. “A Grenache é muito perfumada, muito aromática e delicada”, explica.
“Você deve expressar isso no vinho e não
matar com a madeira”. Nem é preciso perguntar por que ele não coloca nenhum de
seus prestigiadíssimos Grenache de vinhedo único em carvalho novo. A propósito,

usado ou novo – como nos também pontuadíssimos Syrahs que produz – Roman só usa
carvalho frances de Tronçais, os mais caros.
“O americano só é bom para fazer Bourbon
e para churrasco”, afirma numa de suas tiradas bem humoradas. Sempre provocativo,
diz que o uso disseminando de carvalho norte-americano na Austrália se deve ao fato
de que o Grange, vinho mais emblemático
do país, foi feito assim. Mas, segundo ele,
apenas por que, na época, Max Schubert, o
enólogo que criou o Grange, não dispunha
de carvalho francês, mais caro. “Só que
todo mundo achou que essa era a receita:
Syrah e carvalho americano”.

em 2000, não LançoU QUaLQUer
de seUs vinhos no mercado

Cada um dos 19 vinhos da Clarendon Hills
é feito com uvas provenientes de vinhedo
único, ou de uma parcela específica de um
de seus 13 vinhedos (em alguns casos, há
mais de uma variedade plantada no mesmo vinhedo), que somam pouco mais de 60
hectares. Roman conta que, desde o início,
sua ideia foi trabalhar com o conceito de
single vineyards, “provavelmente porque
minha maior inspiração foi a Borgonha”.
Até hoje, ele diz que bebe “um bocado de
Borgonhas” e são sempre Pinot Noirs ou
Chardonnays de vinhedos únicos. Isso explica também porque não faz vinhos de
corte. “Sou pela pureza”, afirma. E essa
é uma das razões por que deixou de fazer
vinhos brancos. Ele chegou a produzir três
Chardonnays diferentes, obviamente de vinhedos únicos. Todos eram fermentados em
carvalho frances e não faziam a chamada
fermentação maloláctica, para preservar a
acidez e frescor. Roman também não fazia
batonnage nos vinhos porque não gosta de
Chardonnay “muito trabalhado”. Mas isso
os tornava mais duros e difíceis de tomar
quando jovens, como os antigos Chablis.
“Meus vinhos precisavam de seis a oito
anos para se desenvolver, como os Borgonha, mas ninguém entendeu, nem o (Robert)
Parker”. Por isso, parou de fazê-los.
Roman conta, não sem uma ponta de ironia,
que quando Parker foi conhecer sua vinícola,
o primeiro vinho que serviu a ele foi um de
seus Chardonnays antigos, que tinha guardado na adega. Parker provou o vinho, ficou
impressionado com a qualidade e reconhe-

ceu que tinha errado quando os avaliou pela
primeira vez. Com sua característica e quase
ofensiva sinceridade, Bratasiuk retrucou: “é,
você estava errado e destruiu meu negócio
de vinhos brancos...”. Mas ele credita parte da popularidade que os Grenache vêm
ganhando no mundo ao fato de o conhecido
crítico gostar muito dos vinhos dessa uva (“a
mulher dele gosta ainda mais do que ele”,
comenta). Parker também teve influência
decisiva na ascensão da Clarendon Hills no
mercado, por conta das altíssimas pontuações que sempre atribuiu a seus vinhos.
Mesmo com o crescente interesse dos consumidores de todo mundo – agora também
do Brasil – por eles, aumentar a produção
atual, de aproximadamente 140 mil garrafas, é hipótese que não passa pela cabeça
de Roman. “Até poderia, mas para quê?”,
pergunta e dá ele próprio a resposta, numa
síntese de sua filosofia de trabalho e de vida.
“Meu negócio é qualidade, não me preocupo com volume”. E completa: “queremos ter
um bom volume em cada vinhedo, vender os
vinhos e conseguir pagar as contas. No ano
seguinte, começamos tudo de novo”.
E ninguém pense que esse discurso é da
boca prá fora. Após constatar que os vinhos
da safra de 2000 não tinham alcançado a
qualidade que esperava, mesmo depois do
estágio em barricas, decidiu não lançar
uma única garrafa deles no mercado. “Não
iam mesmo melhorar minha reputação”,
conclui pragmático.
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gos minúsculos e de casca muito grossa. As videiras não

briantes, complexos e intensos aromas de frutas escuras

são enxertadas, não recebem nenhum tipo de irrigação

(amoras e ameixas) em compota, muito bem acompa-

e o rendimento é de 14 a 17 hectolitros por hectare.

nhadas por notas de alcatrão, bacon, mineral e alcaçuz,

Um verdadeiro “blockbuster”, o Romas é um vinho

lembrando um grande Hermitage e sem o clássico perfil

opulento e concentrado, mas sem perder a elegância

australiano. Impressionante na boca, é concentrado e

típica da Grenache. Tem aromas que demoram para se

encorpado, e ainda assim consegue manter-se elegante

abrir na taça, de frutas (cerejas e framboesas) madu-

e muito agradável. Expansivo e equilibrado, tem taninos

ras, com forte acento mineral, entremeados a toques

finos ainda bem presentes, fruta agradável, longa per-

florais e de especiarias, com delicado tostado de fun-

sistência e retro-olfato sofisticado. Segundo Roman, a

do. Expansivo e com excelente

safra 2007 representa um estilo

concentração, sua estrutura é

mais masculino do Astralis,

marcada pelos taninos de fina

com potencial de longa guarda.

textura, ainda bastante presen-

Um dos efeitos mais interes-

tes. É um vinho que tem poten-

santes da inesquecível degusta-

cial para longo envelhecimento

ção dos vinhos da Clarendon

e deve melhorar muito com

Hills, na presença de seu gran-

mais alguns anos de guarda.

de artífice Roman Blatasiuk,
foi a de desmentir de uma vez

em noite
de Grenaches,
a sYrah mostra
sUa força

por todas a afirmação de que
os vinhos australianos não têm
personalidade e carecem de
expressão de terroir. Essa críti-

No final da degustação dos

ca, bem como a de que os tin-

Grenaches ainda havia espaço

tos australianos, em geral, são

para duas estrelas da Claren-

verdadeiras “bombas de fru-

don exibirem seus dotes. Dois
vinhos de alta gama, produzidos com a uva mais famosa da

Roman Bratasiuk, entre o casal Wlamir e Solange
Rizzo, proprietários da Vinissimo, importadora
exclusiva dos vinhos da Clarendon Hills para o Brasil

ta, álcool e carvalho” pode-se
aplicar a muitos exemplares do
país, mas certamente não aos

Austrália, a Syrah (Roman faz questão de não usar a

da Clarendon Hills, que, não por outra razão, estão

denominação local Shiraz). O primeiro foi o Moritz

sistematicamente entre os melhor pontuados pelas

Syrah 2007, vinho de rara pureza de fruta, com aro-

publicações especializadas internacionais. Por último,

mas marcados por ameixas maduras, secundados por

uma boa notícia para os verdadeiros apreciadores dos

notas lácteas, de chocolate e de tostado sobre um fun-

grandes vinhos de qualquer origem. Dado o sucesso

do mineral muito fino e com um “pezinho no Rhône”.

da vinda ao Brasil de Bratasiuk, e o encantamento de

Na boca, mostrou-se muito saboroso e concentrado,

todos os que tiveram o privilégio de provar seus vi-

com textura sedosa, corpo pleno, taninos muito finos,

nhos, Wlamir e Solange Rizzo, proprietários da Vinis-

equilíbrio perfeito e longa persistência. O retro-olfato

simo, prometem trazer em breve para o Brasil todos

de frutas e café torrado é simplesmente espetacular.

os vinhos da Clarendon Hills.

A seguir, veio o ícone maior da Clarendon e gran-

Agradecimentos: Restaurante Dolce Villa.

de estrela da casa, o inigualável Astralis Syrah 2007,
um vinho de exceção. De cor escura e impenetrável, o As-
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tralis (decantado previamente por 1 hora) desfilou ine-
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