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 No metafórico e por vezes redundante mundo do vinho, 

expressões grandiloquentes como “beleza ou poesia líqui-

da” fazem parte do vocabulário cotidiano de enófilos mais 

entusiasmados. Mesmo que exageradas, são aceitas até com 

certa naturalidade. a denominação “história engarrafada” 

também pode soar excessiva no caso do Grand Cru Clos 

Vougeot mas, ao contrário, ela define exatamente uma rea-

lidade que corresponde à origem dos vinhos da Borgonha. 

 sede da célebre abadia de Citeaux, primeira sede e 

origem da ordem dos Cistercianos, diretamente relacio-

nados ao conceito de “terroir”, tão caro aos amantes do 

vinho, é ali que se origina o estudo e cultivo da vinha de 

forma racional e que redundou no reconhecimento da 

Borgonha como um dos centros de referência enológi-

cos mundiais. as terras da ordem, de início despojada e 

pobre, em 1098 eram aluviais e impróprias para o cul-

tivo da vinha e somente com muitas doações, durante 



algumas centenas de anos, foi possível adquirir-se a 

atual área de Clos vougeot e construir-se a abadia, 

que foi inaugurada em 1336 e concluída durante o 

Período renascentista. 

 o interessante é que os monges cistercianos tinham 

consciência das diferenças entre as várias partes do vi-

nhedo, que se estendia desde as proximidades do rio 

vouge (onde hoje passa a estrada nacional rN 74, que 

liga Dijon a Beaune) até o alto da colina, muito próxi-

mo aos limites com grand echezeaux, ao sul, e com 

Musigny, ao norte. os terrenos aluviais mais baixos e 

próximos ao rio, acredita-se, produziam a única cuvée 

comercializada à época, chamada de Cuvée des 

Moines (ou dos monges). o terço intermediário com 

um solo argilo-calcáreo do tipo Bajociano e discreta 

presença pedregosa, que lhe confere boa drenagem, 

produzia a Cuvée des Rois, enquanto que os solos 

mais elevados e próximos aos grand Crus vizinhos, 

de tipo pedregoso calcáreo, de origem oolítico Bar-

thoniano, produziam a exclusiva Cuvée des Papes. 

 Mais recentemente, novos estudos sugeriram que 

uma divisão mais sofisticada e vertical, como a que 

citamos acima, fosse a adotada pelos monges para a 

produção de suas 3 cuvées. Desse modo, a constituição 

das três cuvées obedeceria a um espírito de blending, 

com alguns lotes complementando as deficiências de 

outros, em um estilo mais comum em Bordeaux que 

na Borgonha. De qualquer forma, pode-se entender 

porque a variabilidade de qualidade entre os Clos 

vougeot é tão grande, com alguns deles podendo não 

corresponder às expectativas justificadas pelos altos 

preços sempre pagos por um grand Cru da Borgonha. 

expropriada pela revolução francesa em 1789, 

seus 50 hectares foram adquiridos inicialmente por 

vários proprietários, sem ser dividida até 1889. Na-

quela oportunidade, por dificuldades de herança, foi 

pela primeira vez dividida e, a partir daí, tornou-se 

o grand Cru da Borgonha com maior número de 

proprietários (atualmente são cerca de 80), alguns 

deles donos apenas de algumas parreiras (cerca de 

pouco mais de meio hectare por proprietário). al-

guns autores, por sinal, defendem a ideia de que 

mais importante que a localização da porção de vi-

nhedo em Clos vougeot, o nome do produtor seria 

fator essencial para atestar a qualidade do vinho.

a emoção do desconhecido
e os vinhos de clos vougeot
 Uma degustação de Borgonhas conta sempre 

com um elemento extra e especial, pouco comum 

em degustações de vinhos de outras regiões do 

mundo: é o componente da surpresa, do inesperado 

ou, em resumo, a emoção do desconhecido. o que 

seria lícito esperar de um grand Cru conhecido 

por possuir um dos maiores números de produtores 

(mais de 80) da Borgonha? Provavelmente incons-

tância e grande variação. Mas o que nos surpreen-

deu nos vinhos avaliados foi exatamente a presença 

de um padrão de qualidade muito mais elevado que o 

imaginado, incluídas aí safras não tão boas, como as 

1994, 2002 e 2004 ou, mesmo, os dois raros 1er Cru 

Classés Vougeots.  

 a ótima acidez presente em todas as amostras expli-

ca a longevidade inesperada de vinhos. Caso do 1985 

ou do 1988 – por sinal, deliciosos e capazes, ainda, de 

evoluir por mais alguns anos na garrafa. Um perfil co-

mum a todos os rótulos provados poderia definir o Clos 

vougeot como um vinho elegante, menos potente que 

fino, de certa maciez, sedosidade e excelente acidez. e 

vale sublinhar: algumas variações tem a ver mais com 

os métodos de vinificação de cada produtor do que com 

a localização geográfica, revelando-se como uma opção 

de compra razoável para o consumidor diferenciado.

 Curiosamente, o único vinho que fugiu à regra pa-

decia do maior dos pecados que se pode cometer com 

os Borgonhas: a extração excessiva, tratando a Pinot 

Noir como Cabernet Sauvignon, resultando em vinhos 

herbáceos, duros e rústicos.
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Jean Jacques confuron
clos vougeot 1994 Vinho de cor 
rubi e reflexos cor de tijolo, com 
finos aromas evolutivos de licor de 
cacau, caça, fruta em compota, com 
toques medicinais e de iodo. Na boca 
mostrou-se equilibrado, com boa fruta 
e média persistência, revelando-se 
melhor no aroma que na boca.

Prieure roch clos vougeot 1994 
Vinho de cor tijolo, com média 
intensidade e apresentando aromas 
delicados, florais, com toques
de alcaçuz e frutas maduras. Boca 
com boa acidez, taninos finos, austero
e com retro-olfato floral e frutado,
com persistência média/longa.

dominique laurent clos
vougeot 1999 Cor rubi, com boa 
intensidade e aromas de frutas 
escuras maduras, com toques
de chá preto e tostado, notas animais.
Boca bem marcada pelo carvalho,
com taninos muito finos e maduros, 
boa acidez, boa fruta, longa
e agradável persistência
e retro-olfato de chocolate.

mongeard mugneret clos 
vougeot 1985 Vinho de cor tijolo, 
exibe aromas delicados e etéreos
de flores secas, frutas em geleia, 
alcaçuz e toques animais, com notas 
de especiarias orientais. Macio
e com bom equilíbrio entre acidez
e álcool, mostra taninos resolvidos
e sabores agradáveis, com boa
fruta e longa persistência.

chateau de la tour clos
vougeot 1988 Vinho de cor rubi,
com média intensidade e aromas 
frutados, com toques animais.
Na boca mostra-se com boa fruta 
e textura macia, taninos ainda 
perceptíveis (médios/finos), com boa 
persistência e retro-olfato frutado. 

meo-camuzet clos vougeot 1994 
Cor rubi com reflexos alaranjados, 
e aromas frutados, com sous bois, 
especiarias e chocolate. Equilibrado, 
potente, com taninos finos e maduros, 
o vinho mostra boa fruta e boa 
persistência aromática intensa.

faiveley clos vougeot 1990
Vinho evoluído, de cor tijolo e aromas 
etéreos, exibindo frutas decadentes, 
toques animais, sous bois, flores 
fanadas e feno. Macio, mostrou bom 
equilíbrio entre acidez e álcool,
com certa austeridade no meio
de boca e persistência média.

anne gros clos vougeot
le grand mauPertui 2004
Vinho de cor rubi com reflexos tijolo 
e aromas de frutas, com toques 
herbáceos e leve animal. Na boca 
exibiu boa acidez, taninos médios, 
discreto amargor final e média 
persistência, com retro-olfato frutado.

Jean Jacques confuron 1999
Vinho de cor tijolo, evoluído e aromas 
animais (toques de Brettanomyces) 
com notas de sous bois e coco 
queimado. Ótima acidez, taninos finos, 

longa persistência e retro-olfato 
elegante de geleia de frutas marcaram 
sua passagem pela boca. 

Jean grivot clos vougeot 2005
Rubi escuro e com reflexos violáceos, 
sem sinais de evolução, mostrou-se
um vinho jovem e reticente, com 
evidentes sinais de extração excessiva 
e difícil de julgar. Precisa de muito 
tempo de adega para mostrar sua 
verdadeira face. 

dois raros vougeot 1er cru 
comPletaram o Painel:

vougeot 1er cru “clos de la 
Perriere” 2006 domaine Bertagna 
Vinho de cor rubi e boa intensidade 
e aromas fechados, com fruta 
madura e toques de especiarias, 
mescladas a coco e chocolate. 
Macio e concentrado, mostrou boa 
persistência, taninos finos e bom 
potencial de guarda.

vougeot 1er cru “clos de la 
Perriere” 2002 domaine Bertagna 
Vinho de cor rubi/tijolo, mostrou-se
com aromas de frutas escuras 
maduras, toques de sous bois
e notas animais. Na boca tem boa 
acidez, taninos médio/finos com leve 
amargor final, leve ponta de álcool
e persistência média/longa.

Na degustação dos 12 exemplares de Clos Vougeot, todos

de reNomados produtores, foi possíVel obserVar a imeNsa riqueza

deste ViNhedo, em ViNhos repletos de sutilezas e eNCaNtos. 


