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O enólogo e produtor californiano Paul

vinhedos de alta qualidade na região de Mendoza.

Hobbs foi um dos primeiros a descobrir o potencial

A Viña Cobos nasceu em 1998 , com um in-

da Argentina para produzir vinhos de alta gama,

vestimento de pouco mais de 70 mil dólares da

especialmente com a Malbec. Ele desembarcou na

época. E quase morreu no nascedouro. Chuvas

região no final da década de 80 a convite de Ni-

que duraram 23 dias prejudicaram seriamente

colás Catena. Hobbs trabalhou para Catena
por aproximadamente oito anos, até a sa-

a colheita e mal foi possível produzir aquele que se tornaria o segundo vinho da

fra de 1997 e, ao término de seu contra-

vinícola, o Bramare. Por isso, o pri-

to, começou a procurar parceiros para

meiro Cobos só apareceu em 1999.

começar um pequeno projeto. Foi por

Atualmente, as uvas utilizadas para

meio de sua mulher na época que fi-

a produção dos dois vinhos provêm

cou conhecendo o casal de enólogos

de vinhedos distintos: o do Cobos

Andrea Marchiori e Luis Barraud,

tem 2,3 hectares e o do Bramare, 7

convidados a fazer um estágio na vi-

(no total são 52 hectares de vinhedos

nícola de Paul na Califórnia. E foi lá

que fornecem matéria-prima também

que decidiram fazer vinho juntos na

para outras linhas). As vinhas de Mal-

Argentina. Além da experiência dos

bec que abastecem o Cobos têm mais

três, contavam também com o fato

de 80 anos e seu rendimento oscila en-

de que o pai de Andrea (Nico) tinha

tre três e quatro toneladas por hectare.

Os “pais” do Cobos: Paul Hobbs (à esquerda), Andrea Marchiori e Luis Barraud

Após a colheita (manual, em caixas de 20 kg), as uvas

Recentemente, Wine Style teve o privilégio de parti-

passam por um período de dois a quatro dias de macera-

cipar de uma degustação exclusiva, em que Luis Bar-

ção pré-fermentativa a frio, a temperatura de 8º a 10º. A

raud e Paul Hobbs apresentaram todas as safras do

fermentação é feita a temperaturas máximas de 30/31º e

Cobos, produzidas até hoje e já lançadas no mercado.

a maceração pós-fermentativa dura até 34 dias, durante
os quais são feitas remontagens diárias. Para a fermentação são empregadas leveduras indígenas e selecionadas,

1999 e 2000 surpreendem
pela longevidade

sendo que essas últimas, segundo Hobbs, devem ser as

Tanto o 1999 como o 2000 surpreenderam pela lon-

“mais neutras” possível, para que não aportem aromas

gevidade, que normalmente não é associada aos Malbec

ou sabores que não sejam inerentes à própria fruta. Ho-

argentinos. O 1999 impressionou pela complexidade

bbs conta que, nas duas primeiras safras, o Cobos fer-

aromática (frutas em calda e geleia, licor de cacau e sous

mentou em tanques mais largos e mais baixos, abertos

bois), embora já não muito intensa, e pelo bom equilí-

na parte superior, simplesmente porque foram os que

brio e maciez, com taninos já resolvidos e uma ponta de

conseguiram sem gastar muito. O estágio em barricas

álcool (14,9%) a mais. A esperada ausência de fruta mais

novas de carvalho francês (a partir de 2003 apenas Ta-

fresca e ligeira sensação de secura final recomendam a

ransaud) varia de 20 a 22 meses, sendo que nas duas pri-

quem tenha uma dessas garrafas na adega que mais vale

meiras safras, por razões de custo, foi utilizada também

bebê-lo agora do que guardá-lo por alguns anos. Já no

madeira usada. Depois de pronto, o Cobos permanece

2000, os aromas de frutas maduras (framboesas) são bem

um ano em garrafa antes de ser liberado para o mercado.

mais abertos e intensos. E muito bem complementados

Até hoje, a maior produção foi de 600 caixas e o vinho

por toques de chocolate, baunilha e madeira de sândalo.

só não foi produzido em 2001, em razão de forte preci-

Maior presença de fruta também na boca, com boa aci-

pitação de granizo provocada pelo fenômeno La Niña.

dez e frescor, taninos macios ainda presentes e, como no

1999, discreta ponta de álcool (14,4%). Boa persistên-

mo, beneficiado por uma colheita mais tardia, o que re-

cia final, com fruta madura no retro-olfato. Um vinho

sultou em frutas no ponto ideal de maturação. Com perfil

que se destaca mais pela elegância do que pela potência.

aromático semelhante (aromas de frutas escuras e notas

Os Cobos 2002, 2003 e 2004 formam um escalão

florais, acompanhados de toques defumados e tostados),

intermediário, marcado pela consolidação do estilo,

ambos oferecem um “nariz” muito elegante – um pouco

agora com técnica de vinificação e uso da madeira pra-

mais fino e sutil no 2006. Assim, as maiores diferenças,

ticamente idênticos. Marcado pelos aromas de frutas

ainda que também sutis, aparecem na boca, com o 2006

escuras com toques herbáceos e um tostado elegante, o

apresentando perfeito equilíbrio entre fruta madura, aci-

2002 mostrou bom equilíbrio e leve predomínio do álco-

dez e álcool (15,5% contra 15% no 2005). A impressio-

ol (14,8%) que, somado à fruta madura, lhe confere um

nante abundância de taninos finíssimos confere ao 2006

final de boca gostoso, mas tendendo para o doce, fato

uma textura especial, complementada pelo retro-olfato

comum nos Malbec. Já o 2003, de rubi-violáceo muito in-

muito frutado e floral. Simplesmente delicioso para be-

tenso e concentrado (halo de evolução

ber já e com longa vida pela frente!

muito discreto) apresenta aromas ainda

Mesmo supondo-se que Deus fosse

bem frutados com notas balsâmicas.

argentino, seria muito esperar um tri-

No geral, é um vinho um pouco mais

campeonato de safras excepcionais. E

rústico do que os anteriores, pagando

isso, de fato, não ocorreu. Mesmo as-

o preço pelo stress associado ao calor

sim, o 2007 não desaponta, com aro-

intenso e pouca chuva. Condições cli-

mas semelhantes ao 2006 embora me-

máticas bem mais favoráveis beneficiaram o 2004, que

nos aberto e mais floral. Na boca, é menos intenso e

se destacou pelos aromas de frutas escuras com toques

complexo do que o 2006 e o 2005 e, por ter menos es-

defumados, tostados e de chocolate. Na boca, o ataque

trutura (é um vinho mais leve), o álcool (15,4%) é mais

macio, que reflete a boa acidez e os taninos muito finos,

perceptível. Para Hobbs, é um “earlier style”, ou seja,

não chega a ser comprometido pelos 15,2% de álcool.

pronto para beber mais cedo, com menos concentra-

Retro-olfato frutado, ainda marcado pela presença da

ção e pureza que o 2006. Mesmo assim, muito gostoso.

madeira, e longa persistência final dão o fecho adequa-

Comentário final: segundo Hobbs, o 2009, ainda em

do a esse vinho mais elegante e fino do que potente.

barricas, é tão bom, talvez até melhor, que o 2006. É

2005 e 2006 foram duas
grandes safras
O consumidor não tem do que se queixar pelo fato de
os únicos Cobos disponíveis atualmente no Brasil serem

beber para crer.
Todos os vinhos da Viña Cobos (Felino, Bramare, Cobos e
Cobos Nico) são importados e distribuídos no Brasil pela Grand
Cru (www.grandcru.com.br), que tem disponíveis os Cobos das
safras 2005 e 2006.

os das safras 2005 e 2006. A primeira foi considerada a
melhor safra da história argentina... até 2006. Portanto,

guilherme@winestyle.com.br

os dois são excelentes, com ligeira vantagem para o últi-

mario@winestyle.com.br
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