
SituaDa a menoS De DuaS horaS De carro De loS angeleS,

a região vinícola De Santa BarBara/Santa YneZ, cenÁrio Do Filme 

SiDeWaYS, tem clima BucÓlico e poDe Ser conheciDa

em poucoS DiaS

ENOTURISMO

A	 região	 de	 Napa/

Sonoma	 é	 a	 preferi-

da	 da	 maioria	 dos	

enófi	los	 que	 visita	

os	 Estados	 Unidos.	

Primeiro,	 por	 ser	

a	 mais	 famosa	

e	 a	 que	 abriu	

as	 portas	 para	

os	 vinhos	 norte-

americanos	 no	

mundo;	 segundo,	

porque	 outras	 re-

giões	 vinícolas	 norte-americanas,	 que	 hoje	 também	

atraem	 a	 atenção	 dos	 consumidores	 pela	 qualidade	

de	seus	vinhos,	como	Oregon	e	Washington,	na	fron-

teira	com	o	Canadá,	demandariam	longas	viagens	e	

sua	infra-estrutura	turística	(hotéis,	restaurantes	etc.)	

nem	 de	 longe	 se	 compara	 à	 encontrada	 em	 Napa,	

Sonoma	e	vizinhanças.	Na	própria	Califórnia,	entre-

tanto,	é	possível	encontrar	outros	destinos,	menos	ba-

dalados	mas	dignos	de	merecer	a	atenção	de	enófi	los	

mais	 curiosos.	Um	deles	 fi	cou	 famoso	 por	 se	 tornar	

o	 cenário	 do	 fi	lme	 Sideways	 –	 que,	 no	 Brasil,	 rece-

beu	o	inqualifi	cável	sub-título	“Entre	umas	e	outras”.	

	 Santa	 Barbara,	 distante	 menos	 de	 duas	 horas	 de	

carro	de	Los	Angeles,	 dá	nome	–	 e	 é	 a	 porta	 de	 en-

trada	–	para	essa	região,	que	compreende	cinco	AVAs	

(American	Viticultural	Areas,	 o	 equivalente	 america-

no	 às	 DOCs	 europeias).	 A	mais	 conhecida	 –	 e	mais	

próxima	de	Santa	Barbara	–	é	o	vale	de	Santa	Ynez.	

Do	ponto	de	vista	enológico,	a	principal	característica	

NA TRILHA DE MILES E JACK
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dessa	região	é	o	clima	mais	frio,	devido	à	proxi-

midade	do	oceano	Pacífi	co,	o	que	faz	com	que	o	

período	de	maturação	das	uvas	seja	mais	longo.	

Isso	contribui	também	para	a	grande	diversidade	

de	variedades	ali	 cultivadas,	o	que	 se	 refl	ete	na	

oferta	de	vinhos.	Além	das	 cepas	 classicamente	

associadas	à	Califórnia	(Cabernet Sauvignon	e	Char-

donnay),	estão	presentes	a	Pinot Noir	(que	é	quase	

um	personagem	de	Sideways),	a	Cabernet Franc	e	

grande	número	de	castas,	 tintas	e	brancas,	 típi-

cas	do	Rhône,	como	Syrah,	Grenache,	Mourvèdre	e	

Viognier,	 além	 de	 brancas	 como	 Gewürztraminer,	

Pinot Grigio	 e	Riesling.	 A	 diversifi	cada	 disponibi-

lidade	 de	 uvas	 resulta	 numa	 igualmente	 ampla	

oferta	de	vinhos,	varietais	ou	de	corte,	o	que,	por	

si	só,	já	é	atrativo	sufi	ciente	para	os	enófi	los	que	

se	 dispuserem	 a	 seguir	 os	 cami-

nhos	percorridos	por	Miles	 e	 Jack.	

	 Sideways conta a história de dois 

amigos, Miles e Jack (interpretados 

respectivamente pelos atores Paul Giamatti 

e Thomas Haden Church) que decidem passar 

uma semana na região de Santa Barbara/Santa 

Ynez como despedida de solteiro do segundo. Miles, 

um escritor que ainda não conseguiu publicar seu 

primeiro livro, é um enófilo apaixonado que não perde 

oportunidade de afirmar

a superioridade

da Pinot	Noir

sobre a Merlot

(o  filme fez 

com que, nos
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Estados Unidos, a venda de vinhos à base 

da primeira aumentasse e a dos Merlot 

diminuísse); Jack é um ator cuja carrei-

ra já teve dias melhores e que se interessa 

muito mais pelas mulheres que encontra 

no caminho do que por visitar viníco-

las e degustar vinhos. Maya (Virginia 

Madsen) e Stephanie (Sandra Oh) são 

as mulheres com que se envolverão no 

passeio. Além de ótimos atores e de um 

roteiro inteligente, baseado no romance homônimo de 

Rex Pickett, o sucesso de Sideways se deve também à 

bucólica paisagem onde transcorre a ação.

	 Quem	 quiser	 seguir	 ao	 pé	 da	 letra	 o	 ro-

teiro	percorrido	por	Miles	e	Jack	só	tem	que	

comprar	“The	Sideways	Guide	to	Wine	and	

Life”,	um	livrinho	de	65	páginas	 (US$	6,95)	

baseado	no	roteiro	do	filme,	que	é	quase	um	

guia	 de	 viagens	 à	 região.	 Além	 de	 citações	

tiradas	do	filme	e	 informações	 sobre	vinhos,	

ele	identifica	todos	os	locais	(cidades,	restau-

rantes,	vinícolas	etc.)	onde	se	passam	as	prin-

cipais	cenas.	E	não	é	preciso	mais	do	que	um	

fim	 de	 semana	 prolongado,	 a	 partir	 de	 Los	

Angeles,	 para	 conhecê-la.	A	 primeira	 provi-

dência	 deve	 ser	 alugar	 um	 carro	 dotado	 de	

GPS	para	ganhar	tempo	nos	deslocamentos.

Santa BarBara é a melhor BaSe

para conhecer a região
	 A	ação	do	 filme	 transcorre	entre	peque-

nas	 cidades	 (Santa	 Ynez,	 Los	 Olivos,	 Sol-

vang,	Ballard	e	Buellton).	Embora,	no	filme,	

Miles	e	Jack	se	hospedem	num	hotel	da	ca-

deia	Days	 Inn	 perto	 de	 Buellton,	 a	melhor	

base	para	explorar	a	região	é	a	própria	San-

ta	Barbara.	Por	

ficar	 próxima	

a	 Los	 Angeles,	

Santa	 Barbara	

sempre	 foi	 um	

dos	 balneários	

preferidos	de	celebridades	de	Hollywood.	O	

ator	 Charles	 Chaplin	 foi	 um	 dos	 que	 cons-

truiu	sua	mansão	(a	dele	foi	transformada	em	

hotel)	nas	encostas	da	cidade,	com	belíssimas	

vistas	 para	 o	Pacífico.	 Por	 ser	 a	maior	 cida-

de	da	região,	Santa	Barbara	dispõe	de	ótima	

infra-estrutura	 de	 hotéis,	 restaurantes	 (entre	

eles	uma	filial	do	Bouchon	do	chef 	Thomas	

Keller,	dono	do	French	Laundry,	no	Napa,	e	

do	Per	Se,	em	Nova	York)	e	de	um	comércio	

sofisticado.	 A	 partir	 de	 Santa	 Barbara,	 ne-

nhuma	das	vinícolas	que	aparece	no	filme	fica	

a	muito	mais	do	que	uma	hora	de	carro	por	

boas	 estradas.	Em	qualquer	 hotel	 da	 cidade	

(ou	 nos	 pos-

tos	 de	 in-

f o r m a ç õ e s	

turísticas)	 é	

fácil	 obter	

mapas	 com	

e n d e r e ç o s	

e	 localiza-

ções	 tanto	 das	 vinícolas	 como	 dos	 res-

taurantes	 e	 demais	 atrações	 da	 região.	

	 A	Highway	154,	que	começa	no	perímetro	

urbano	de	Santa	Barbara,	 leva	até	a	peque-

na	(1.000	habitantes)	Los	Olivos.	Quem	tiver	

pouco	 tempo	 e	 quiser	 apenas	 provar	 os	 vi-

nhos	locais	pode	passar	o	dia	por	ali	mesmo,	

já	 que	 a	 única	 avenida	 da	 cidade	 (a	 Grand	

Avenue)	 é	 pontilhada	 por	 uma	 sucessão	 de	

“tasting	rooms”	das	vinícolas	espalhadas	pela	

região.	 A	melhor	 opção	 para	 o	 almoço	 é	 o	

Los Olivos Cafe,	misto	de	bar,	restaurante	

e	 loja	 de	 vinhos.	No filme, o Los Olivos é palco 

de um memorável jantar, regado a diferentes vinhos, 

de Miles, Jack, Maya e Stephanie. Ou-

tra	 atração	 gastronômica	 de	 Los	

Olivos	é	o	restaurante	Brothers 

at Mattei´s Tavern,	na	entrada	

da	cidade.	O	Brothers	funciona	

numa	antiga	estalagem	do	tempo	
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das	diligências,	construída	em	1886,	

mas	 só	 abre	 a	partir	 de	 17	horas.

	 Pelo	 menos	 três	 das	 vinícolas	

que	 aparecem	 em	 Sideways	 –	 e	

algumas	 não	 focalizadas	 no	 fil-

me	 –	 estão	 localizadas	 a	 pouca	

distância	de	carro	de	Los	Olivos.	

Uma	 das	 mais	 interessantes	 é	

a	Zaca Mesa	 (6905	 Foxen	 Canyon	 Road),	

cuja	 especialidade	 são	 variedades	 do	 Rhô-

ne.	Entre	os	vinhos	provados,	o	melhor	foi	o	

Estate Z – Three 2006,	um	corte	de	Syrah	

(49%),	Mourvèdre	 (37%)	 e	Grenache	 (14%).	As	

três	variedades	fermentam	e	depois	estagiam	

em	 carvalho	 por	 sete	meses	 e	 o	 blend	 final	

permanece	 mais	 14	 meses	 em	 carvalho.	 O	

resultado	é	um	vinho	potente,	com	muita	fru-

ta	negra	e	notas	de	especiarias,	com	presença	

marcante	da	madeira	e	álcool	elevado	(15%).	

Um	pouco	abaixo,	no	número	6.200	da	mes-

ma	Foxen	Canyon	Road,	vale	uma	parada	na	

Fess Parker Winery & Vineyard,	quanto	

mais	 não	 for	

por	 curiosi-

dade.	 Fess	

Parker,	 dono	

da	vinícola	e	

de	 um	 hotel	

em	 Los	 Oli-

vos,	 faleci-

do	 no	 início	 do	 ano,	 foi	 um	 ator	 muito	

famoso	 nos	 Estados	 Unidos,	 por	 ter	 in-

terpretado	 personagens	 como	 Daniel	 Bo-

one	 e	 Davy	 Crockett	 em	 filmes	 e	 seriados.	

	 A	Fess	Parker	produz	vinhos	de	diferentes	

uvas	 (Viognier,	Chardonnay,	Pinot Noir)	e	vinhe-

dos,	com	destaque	para	os	Syrah.	Na	 loja	da	

vinícola,	 instalada	 numa	 bela	 propriedade	

cercada	 de	 vinhedos,	 os	 colecionadores	 de	

“cuvées”	 especiais	 poderão	 comprar	 o	 ex-

clusivo	Crockett 20th. Anniversary 2006,	

produzido,	 como	 o	 nome	 indica,	 em	 home-

nagem	ao	seu	vigésimo	ani-

versário,	além,	obviamente,	

dos	 conhecidos	 bonés	 com	

enfeite	 de	 pele	 que	 carac-

terizavam	 o	 referido	 perso-

nagem.	É na ampla sala de de-

gustação e loja da Fess Parker que 

Miles, depois de receber a notícia 

de que seu livro não será publicado, quase briga com 

o atendente que se recusa a encher seu copo de vinho. 

E acaba bebendo direto do balde usado para cuspir o 

vinho e verter as sobras dos copos. Já a Firestone, uma 

bela vinícola de pedra, encravada numa encosta na 

vizinha Zaca Station Road, é palco de um momento 

mais ameno do filme. É lá que os dois casais fogem 

de uma aula sobre vinhos para passear em sua sala 

de barricas. Fundada	 em	 1972,	 a	 Firestone	

foi	a	primeira	vinícola	a	se	instalar	na	região.	

E	hoje	produz	uma	variada	 linha	que	 inclui	

brancos	de	Chardonnay,	Sauvignon Blanc,	Gewür-

ztraminer	 e	 Riesling,	 tintos	 de	 Cabernet	 Franc,	

Pinot Noir e	Cabernet Sauvignon	e	cortes	borda-

leses,	como	o	Lineage	(US	35	a	garrafa),	em	

que	entram	Malbec	e	Petit Verdot,	além	das	clás-

sicas	Cabernets,	Sauvignon	e	Franc,	e	Merlot.

De origem eScanDinava,

Solvang é uma atração turíStica 
	 A	 região	 em	 torno	 de	 Los	 Olivos	 é	 pro-

grama	 para	 um	 dia	 inteiro,	 dependendo	 do	

número	 de	 vinícolas	 que	 se	 visite	 ou	 degus-

tações	 que	 se	 queira	 fazer.	 Por	 isso,	 reserve	

mais	 um	 para	 um	 passeio	 em	 outra	 direção.	

A	 saída	 também	 é	 pela	 Highway	 154,	 mas,	

depois	 de	 percorrê-la	 por	 alguns	 quilôme-

tros,	 vira-se	 à	 esquerda	 na	 246,	 em	direção	 a	

Santa	 Ynez,	 Solvang	 e	 Buellton,	 e	 depois	 na	

Refugio	 Road.	 É	 na	Kalyra	 (343	 N	Refugio	

Road),	que	Miles	e	 Jack	conhecem	Stephanie,	

a	atendente	que	acaba	tendo	um	caso	com	Jack.	

	 Quase	 vizinha	 da	 Kalyra,	 a	 Sunstone,	

que	 não	 aparece	 no	 filme,	 oferece	 uma	 de-

Muitas vinícolas
da região de Santa 
Barbara podem
ser visitadas na Foxen 
Canyon Road, que 
começa nas proximidades
de Los Olivos, mas nem 
todas aparecem no filme 



gustação	de	três	vinhos	por	10	dólares	numa	

aconchegante	 sala	 de	 estilo	 provençal.	 No	

dia	da	visita,	os	vinhos	em	degustação	eram	

o	 Founders Reserve Pi-

not Noir 2006	 (US$	64),	o	

Syrah Reserve 2005 (US$	

43,20)	e	o	Eros 2003	(US$	

60).	Este	último	é	um	cor-

te	 de	 75%	de	Merlot,	 13%	

de	 Cabernet Franc	 e	 12%	

de	Cabernet Sauvignon,	 com	

boa	 acidez,	 taninos	 ainda	 presentes,	 porém	

macios,	álcool	elevado	(14,5%),	mas	equili-

brado,	e	madeira	bem	integrada	pelo	 tem-

po	 de	 garrafa	 (as	 três	 variedades	 estagiam	

separadamente,	por	20	meses,	em	carvalho	

francês	(50%	novo)	e	o	blend	final	por	mais	

seis	meses).	Foi	provado	ainda	o	Scoprire	

(descobrir,	 em	 italiano)	 2005,	 um	 projeto	

pessoal	 da	 enóloga	 da	 Sunstone,	 Brittany	

Rice,	basicamente	um	Syrah	(95%)	com	um	

toque	 (5%)	de	Sangiovese.	Para	os	 interessa-

dos,	vale	acrescentar	que	a	Sunstone	é	cer-

tificada	como	orgânica.

	 Depois	de	visitar	essas	vinícolas,	a	suges-

tão	é	almoçar	em	Solvang,	cidade	de	origem	

escandinava	 que	 é	 uma	 das	 atrações	 turís-

ticas	 da	 região	por	 suas	 lojas	 e	 restaurantes	

típicos.	Ou	seguir	adiante	na	estrada	e	parar	

no	Hitching Post 

II,	 nas	 proximida-

des	 de	 Buellton.	

Nesse bar e restaurante 

transcorrem várias ce-

nas de Sideways. É lá 

que Miles e Jack jan-

tam na primeira noite 

de seu passeio pela re-

gião e onde trabalha a doublé de garçonete e sommelière 

Maya, o par romântico de Miles.	A	especialidade	

do	Hitching Post	são	as	carnes,	que	devem	

ser	acompanhadas	pelos	Pinot Noir	e	Syrah	en-

garrafados	especialmente	para	o	restaurante.

	 Deixando	 Buellton,	 uma	 bifurcação	 na	

HWY	 246	 leva	 a	 Santa	Rosa	Road.	 A	 bela	

paisagem	até	a	Sanford	aparece	em	várias	ex-

ternas	do	filme.	A	18	quilômetros	do	oceano	

Pacífico,	 a	Sanford	 tem	quase	 a	metade	de	

seus	60	hectares	de	vinhedos	plantados	com	

Pinot Noir,	 uva	 a	 qual	Miles	 dedica	 longas	 e	

apaixonadas	des-

crições.	 No filme, 

a loja e sala de de-

gustação da Sanford 

é palco da primeira 

parada dos dois 

amigos, ocasião em 

que Miles dá uma 

Há ótimos hotéis,
em diferentes
faixas de preço,
em todas as cidades 
da região onde 
transcorre a ação
de Sideways.
No caso de Santa 

Barbara, são muitas opções 
e o mais fácil é acessar um 
dos muitos sites de reserva 
disponíveis na web, que 
indicam disponibilidades
e preços. A seguir, algumas 
sugestões de restaurantes
e de locais (tasting rooms) 
onde se pode degustar
vinhos das várias
AVAs regionais.

reStauranteS

Em Santa Barbara
Brophy Bros.
Ambiente alegre e descontraído.
Especialidades: “clam chowder”,
peixes e frutos do mar. Sempre 
cheio, mas dá para esperar 
no bar do térreo, comendo 
camarões e tomando uma taça 
de vinho, com vista para
a baía de Santa Barbara.

Boathouse at hendry´s Beach
Um pouco mais formal. De 
frente para a praia de Arroyo
Burro, que os “locais” chamam
de Hendry´s. Fora do centro,
mas vale uma ida pela localização.

Bouchon
Filial da rede do chef Thomas 
Keller, do French Laundry e do 
Per Se. Carta de vinhos focada 
em exemplares da região.

Em Los Olivos
Brothers restaurant
at mattei´s tavern
Bar e restaurante instalado em 
antiga parada de diligências.

los olivos Wine merchant
and cafe
Boa comida, num ambiente 
agradável. Simpático bar.
Boa oferta de vinhos, inclusive 
em taça. Loja de vinhos.

Em Buellton
hitching post ii
Carnes e vinhos exclusivos.

Em Solvang
root 246
Do chef Bradley Ogden,
um dos mais conhecidos 
dos Estados Unidos (tem 
restaurante em Las Vegas). 
Serve brunch aos domingos.

taSting roomS

Além dos que são ligados
a vinícolas específicas,
os listados abaixo oferecem
a possibilidade de provar
(e comprar) vinhos de 
diferentes produtores:

the Ballard inn tasting room 
(Ballard)

los olivos tasting room
& Wine Shop (Los Olivos)

tastes of the valley Wine
Bar & Wine Shop (Solvang)

Acima, Stephanie 
(Sandra Oh) é a bela 
atendente da vinícola 
Kalyra, com quem
Jack inicia um romance; 
a vizinha Sunstone,
que não aparece
no filme, é certificada 
como orgânica e tem 
sempre três vinhos
em degustação
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À esquerda, vinhedos de Chardonnay na Fess Parker; à direita, a entrada da Zaca Mesa, cuja especialidade são vinhos à base de varietais do Rhône



verdadeira aula de degus-

tação a Jack, descrevendo 

com minúcias o Vin Gris 

que lhes foi servido.	Na	vi-

sita	à	Sanford,	Wine	Style	provou	o	Sanford & 

Benedict Pinot Noir 2008	(US$	48	a	garrafa),	

um	“single	vineyard”	que	mostrou	nariz	fruta-

do	com	toques	de	canela,	 taninos	macios,	boa	

acidez	e	uma	ponta	de	álcool	 (14,5%)	a	mais.

	 A	 edição	 2009/2010	 do	 folheto	 “Wineries	

of 	Santa	Barbara	County”	 lista	108	vinícolas,	

portanto	o	número	delas	que	se	pretenda	visitar	

depende	do	tempo	e	do	interesse	de	cada	um.	

Mas,	para	quem	já	visitou	vinícolas	nas	regiões	

de	Napa	e	Sonoma,	é	bom	fazer	um	alerta:	não	

espere	 encontrar	 as	mesmas	 obras	 de	 arte	 ar-

quitetônicas,	nem	a	variedade	de	programas	de	

visitas	guiadas	oferecidos	por	muitas	delas.	As	

vinícolas	da	região	de	Santa	Barbara	são	quase	

todas	pequenas	e	familiares	e	o	número	de	vi-

sitantes	que	recebem	ao	 longo	do	ano	ainda	é	

relativamente	pequeno.	Por	isso,	a	recomenda-

ção	é	reservar	um	ou	dois	dias	à	própria	Santa	

Barbara.	Além	de	 sua	privilegiada	 localização	

à	beira	mar	e	de	sua	ótima	rede	hoteleira,	a	ci-

dade	se	orgulha	de	ser	um	centro	gastronômico	

(ver	quadro	com	sugestões).	E	abriga	até	viní-

colas	 que	 podem	 ser	 visitadas.	 Instalada	 num	

antigo	galpão,	a	Carr	é	uma	delas.	Ela	produz	

variada	gama	de	vinhos	(as	uvas	provém	de	seus	

vinhedos	situados	 fora	da	cidade),	entre	eles	o	

gostoso	Pinot Grigio	servido	em	taça	no	animado	

restaurante	 Brophy Bros.

	 No fi lme, Miles e Jack, depois 

de muitas peripécias, retornam a 

Los Angeles para o casamento de 

Jack, de quem Miles é padrinho. 

E Miles fi nalmente abre sua 

preciosa garrafa de Cheval 

Blanc 1961, estrela de sua adega e maior contradição 

enológica de Sideways. Afi nal, Miles é admirador con-

fesso dos vinhos à base da elegante Pinot Noir, que bri-

lha na Borgonha. E o Cheval Blanc, um dos dois Pre-

miers Grands Crus Classés “classe A” de St-Émilion, 

é o único dentre os melhores châteaux de Bordeaux a ter 

como uva predominante no corte a Cabernet	Franc, 

complementada, quem diria?, pela desprezível, pelo me-

nos na visão do radical Miles, Merlot.

Sideways - Entre umas e outras

Diretor: Alexander Payne. Com Paul Giamatti, 

Thomas Haden Church, Vrginia Madsen e Sandra Oh.
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Sideways provocou 
um “boom” na venda 
de vinhos de Pinot 
Noir nos EUA.
A Sanford, 
especializada em 
vinhos dessa casta, 
tem vinhedos
(e cobras que circulam 
entre eles!) a apenas 
18 quilômetros
do Pacífi co

Para mais informações, acesse
www.vincivinhos.com.br

ou ligue para 11 2797 0000

somos loucos por vinhos

Você conhece uma importadora tão boa
quanto a melhor importadora?

Esta outra importadora é a Vinci.

vin

VINO

WEIN

WIJN
вино

κρασί
vinho

wine

Em poucos lugares do mundo você consegue encontrar uma 
seleção de vinhos e produtores tão conceituados e premiados 
como no catálogo da Vinci.  

Em cada região, os vinhos da Vinci são bons e premiados como
os melhores que você está acostumado a provar. São vinhos de 
conhecedores que gozam de enorme prestígio internacional e que 
estão na Vinci para conquistarem um merecido lugar na sua adega.

Por isto, se você gosta de variar, a Vinci é sua melhor alternativa.
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