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de  Log roño,  e spe c ia l  para  Wine  S ty l e 

Uma das possibilidades qUe a Rioja 

pRopoRciona e qUe a distingUe de oUtRas  

Regiões pRodUtoRas é a de se meRgUlhaR

no tempo e bebeR históRia em safRas 

mUito antigas,  em caves centenáRias.

isso,  e  mUito mais,  aconteceU no evento 

gRandes de la Rioja e  Wine style

conta como tUdo aconteceU

Grandes de La Rioja
as tendências da clássica região   espanhola

os clássicos vinhos da Rioja sempre foram reconhecidos

como um inestimável patrimônio da espanha. Para manter

viva essa tradição, o Governo da Rioja organiza a cada

dois anos um evento de muita relevância, denominado

Grandes de La Rioja, em que acontecem degustações de 

vinhos de grande expressão, de safras antigas e recentes, além

de promover visitas às vínícolas mais representativas,

o que permite confrontar modernidade e tradição, 

evidenciando a grandeza da Rioja como terra produtora 

de vinhos de inabalável prestígio.
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 Dentre as maravilhas apresentadas no evento, 

destacaram-se rótulos como um La Rioja Alta 904 

da colheita de 1964 e um Viña Tondonia de 1961, 

e ainda uma degustação surpreendente de um vi-

nho das colheitas de 1948, 1950 e 1952 das Bodegas 

C.V.n.e., impressionantes por sua elegância e pelo 

prazer que foram capazes de proporcionar. Riojas ve-

lhos e clássicos que, como as pessoas maduras, sedu-

zem com o encanto que proporciona o polimento dos 

anos e a sabedoria de suas experiências.

  Por isso não se deve estranhar que uma das coi-

sas mais interessantes que estão acontecendo na 

Rioja, a mais prestigiosa zona produtora da espa-

nha, é o fato de voltar-se a apreciar esses grandes 

vinhos clássicos como fonte de inspiração e refe-

rência de qualidade e de longevidade. assim, al-

guns enólogos buscam novas fórmulas de corte que 

se aproximem daquelas empregadas nesses vinhos 

vetustos, convencidos de que os que o fazem hoje 

poderão assemelhar-se àqueles do passado, nobres 

lendas vivas da grandiosidade e potencial de Rioja, 

feitos para o desfrute das gerações futuras.

  Foi realmente a partir de meados do século 19 

que a produção de vinho na Rioja começou a des-

pontar com visionários da qualidade como luciano 

de Murrieta, que fundou uma das mais emblemáticas 

bodegas da região, Marqués de Murrieta. Graças às 

numerosas viagens que fazia como militar, Murrieta 

prestou muita atenção naquilo que se fazia na França 

como referência de qualidade.

 Mas foi só quando as enfermidades e pragas ataca-

ram os vinhedos franceses que os viticultores france-

ses se concentraram na Rioja para substituir o vinho 

que não podiam produzir na França. assim, montou-

se toda uma engrenagem comercial a partir da che-

gada das ferrovias na década de 1860, ponta de lança 

para que o potencial produtor da Rioja se manifes-

tasse no mercado vinícola. além disso, os franceses 

levaram aos riojanos um conhecimento técnico que 

permitiu aperfeiçoar a elaboração, conferindo aos vi-

nhos da Rioja um estilo bem definido, com cuidado-

sas crianzas em madeira e um refinamento evidente.

  Pouco a pouco, em torno da estação de trem em 

Haro, os franceses começaram a adquirir terrenos 

e a estabelecer suas vinícolas. Com isso, começou a 

modernização das vinhas riojanas e o esplendor co-

mercial da região. Dali, saíram aqueles vinhos que 

nos deleitaram, com décadas nas costas. Hoje, o 

centenário bairro da estação de Haro, centro ner-

voso de la Rioja, segue tão vivo quanto os vinhos a 

que deu vida com um espírito de posteridade. Ro-

deando a estação de trem, um círculo de viníco-

las históricas, como C.V.n.e., Bodegas Bilbaínas, 

Muga e outras lendárias, como la Rioja alta e He-

rederos de Rafael lópez de Heredia.

 espanhol criado no Chile, Rafael lópez de Here-

dia (Viña Tondonia) voltou à Rioja como visionário 

do vinho que deu vida, em 1877, a uma vinícola com 

seu nome, a mais antiga de Haro que, mais de um sé-

culo depois, ainda se inspira naquele sonhador adian-

te de seu tempo, cujos vinhos já tinham alcançado 

fama em toda a espanha no final do século 19.

 apesar de ter apostado inicialmente em vinhos de 

evocação francesa para satisfazer seu principal merca-

do, em pouco tempo lópez de Heredia se dedicou a 

uma autenticidade espanhola, empregando uvas autóc-

tones como a Tempranillo. os herdeiros desse viticultor 

continuam elaborando vinhos com as mesmas regras, 

o mesmo estilo, o mesmo compromisso com a qualida-

de e o mesmo orgulho pela ancestral tradição familiar.

 a vinícola é fascinante, com uma estrutura que 

se assemelha a um misterioso castelo enganchado no 

passado, onde há milhares de metros úmidos e subter-

râneos que conservam uma das mais impressionan-

tes coleções de Riojas elaborados no mais puro estilo 

clássico, com longo amadurecimento em barricas e 

Perto de Logroño, Darien é uma das mais jovens vinícolas da Rioja, com uma equipe de grande experiência no mundo do vinho No famoso bairro da Estación, na simpática cidade de Haro, convivem em perfeita harmonia vinícolas modernas como Roda e a clássica 
Herederos de López de Heredia



uma vocação para a longevidade, que alguns chegam 

a considerar um anacronismo no mundo atual.

 nada mais distante da realidade. os vinhos de ló-

pez de Heredia são elegantes e equilibrados, exemplo 

dos Rioja mais tradicionais, com suavidade na boca 

e notas de baunilha. seu fascínio atual deriva de sua 

persistência no tempo. Uma personalidade única, 

uma visão de futuro que não caduca. Mas lópez de 

Heredia não é a única vinícola da Rioja a apostar 

num estilo clássico cada vez mais em voga, pois, como 

assinala o enólogo Carlos estecha, “uma vinícola, 

mesmo antiga, não precisa ser velha. ser um clássico, 

uma vinícola antiquíssima, não briga com o fato de 

ser atual”. sua vinícola é a Franco-españolas, com 

seus célebres Rioja Bordón e Barón d’Anglade, 

dois vinhos que se destacam pela elegância de uma 

discrição que contém tudo e não ressalta nada, com 

uma moldura que não é excessivamente clássica.

 outra grande estrela da região, a la Rioja alta, 

tem procurado manter um estilo clássico mas tenden-

do a vinhos com mais frescor e expressividade da fru-

ta, uma verdadeira evolução sem revolução. Um es-

forço importante de que a la Rioja alta participa é a 

recuperação do cultivo da variedade Garnacha na Rio-

ja. Hoje, esse esforço se generaliza por toda a região 

por conta do peso que essa uva tinha em muitos dos 

antigos cortes dos Riojas mais clássicos. Como o La 

Rioja Alta Gran Reserva 904 de 1964, um vinho 

com menor percentual de Tempranillo, que emociona 

e comove, uma qualidade e habilidade muito especial 

de que são dotados os vinhos da la Rioja alta e que 

são difíceis de encontrar nos dias de hoje. 

 ainda falando em Garnacha, um de seus grandes 

fãs é alvaro Palacios. Mais conhecidas por seus vi-

nhos de Bierzo ou do Priorato, as origens da famí-

lia Palacios encontram-se precisamente na Rioja Bai-

xa, terra de onde provém a dinastia familiar. 

 os Palacios participam, há quatro gerações, da 

sabedoria do cultivo da vinha. José Palacios Remon-

do, pai de alvaro e de seus sete irmãos, tinha uma 

visão singular para vinhos, a de dar-lhe não apenas 

suculenta qualidade técnica, como também sabor à 

vinha. Produzir vinhos com essência foi a motivação 

da vinícola cuja direção alvaro assumiu em 2000.

 a base da Garnacha dos vinhos da Bodega Palacios 

Remondo é a Finca la Montesa, na Rioja Baixa. É na 

origem, o solo, esse pequeno espaço com característi-

cas que dão vida à singularidade do vinho, que procu-

ra focar Palacios. “Quero que as pessoas saibam o que 

há na garrafa, além de um corte de tipos de uvas ou 

de uma marca”. Uma postura compartilhada com a 

família eguren, que se define como gente que elabora 

vinhos de vinhedo, de terroir, mais do que de cantina.

La Montesa, La Vendimia ou Propiedad Heren-

cia Remondo são alguns dos vinhos elaborados por 

Palacios, entre os quais surpreende um que é menos 

conhecido, o branco Plácet, um vinho de Viura, fer-

mentado e envelhecido em madeira, que em degusta-

ções verticais tem mostrado um enorme potencial de 

evolução para essa cepa.

 

 

 

 são os brancos, exatamente, um dos caminhos 

mais importantes da atual Rioja. É um dos segmentos 

que se expandiu na última década e cujo potencial 

o Consejo Regulador de la DoC a Rioja tem pro-

curado maximizar e para o qual o primeiro passo 

foi a autorização de novas variedades para sua ela-

boração. Vinícolas como Murrieta, com seu Ca-

pellanía, ou sierra Cantabria, com o Organza, 

surpreendem com brancos na “linha borgonha” 

com estrutura e complexidade, mas elegantíssimos 

e com potencial de guarda. embora estas vinícolas 

apostem na Viura, outras, como Benjamín Romeo, 

Finca la emperatriz ou aguila Real com seus B 

de Basilio, elegem a Garnacha Branca como ele-

mento diferenciador. na orquestra branca há ainda 

Malvasia e Maturana Branca, e outras menos locais, 

como Chardonnay, Sauvignon Blanc, Verdejo e Torrontés.

 Mas a verdadeira novidade é a Tempranillo bran-

ca, uma mutação da Tempranillo tinta, descoberta 

em 1988. a partir de 1993, o governo de la Rioja 

e sua vinícola institucional na Finca la Granjera 

pesquisaram na vinha e na cantina o potencial des-

sa varietal, cujos vinhos começaram a ser engar-

rafados de forma experimental a partir de 2005. 

Hoje, já se distribui material genético para algu-

mas vinícolas riojanas que começaram a produzir 

vinhos com essa cepa ou estão prestes a fazê-lo.

 os vinhos jovens de Tempranillo branca tendem 

a ser frescos e com aromas como grapefruit e maçã. a 

Finca la Granjera também já explorou sua fermen-

tação em madeira, para a qual a barrica de acácia 

mostrou-se como um ambiente mais adequado para 

a Tempranillo branca, produzindo um vinho muito 

suave, com delicadas notas de amêndoas e um to-

que de manteiga, cremoso ao nariz e com uma boca 

que ganha estrutura no copo, com muito mais fines-

se e notas de crianza do que o vinho fermentado em 

carvalho francês e a similar crianza sobre leveduras.

 além da Tempranillo branca, la Grajera tem apos-

tado na Maturana Branca e na Maturana Tinta, uma 

cepa que confere notas vegetais e começou a chamar 

a atenção das vinícolas. 

 na Rioja, a tradição tem sido a elaboração de 

vinhos usando apenas a Tempranillo tinta, varieda-

de preferida na espanha, ou seu corte com ou-

tras uvas tradicionalmente empregadas na região, 

como a Mazuelo ou a Graciano, além da Garnacha. 

Mas uma das apostas mais interessantes que come-

çou a ser feita na Rioja já há uns dois anos, e hoje 

de forma mais evidente, é o uso em versão mo-

novarietal de cepas tradicionalmente empregadas 

em cortes. Por exemplo, a Bodegas Ruiz Jiménez 

tem o seu Valcaliente, um vinho 100% de Gar-

nacha, na safra 2007. a Finca la emperatriz tem 

seu monovarietal de Garnachas velhas. a Dinastía 

Vivanco lança sua Colección Vivanco, que in-

clui monovarietais de Garnacha, Graciano e um su-

perlativo Mazuelo. e outras vinícolas, como lan, 

não descartam a elaboração de monovarietais 

com algumas dessas cepas, até agora secundárias.

 Porém, sem dúvida, uma das pioneiras a arriscar a 

levar sozinha ao palco a difícil Graciano – uva rara, de 

baixo rendimento e maturação difícil – foi a Contino, 

cuja primeira colheita foi a de 1994, embora desde 

1979 a vinícola tenha decidido ampliar o seu plantio. 

nas mãos do enólogo Jesús de Madrazo, os mono-

varietais de Graciano de Contino souberam revelar o 

potencial de guarda dessa uva que, com o tempo, ad-

quire matizes de frutas negras muito maduras, toques 

terrosos e notas de cacau, tabaco e café.

 Um dos sinais de identidade da Rioja tem sido as 

categorias de envelhecimento que marcam o vinho 

espanhol: Crianza, Reserva e Gran Reserva. Mas nas 

últimas décadas, sua supremacia perdeu a exclusivi-

dade como referência de qualidade, dando lugar a 

novos conceitos moldados mais no saber fazer de seus 

criadores do que pelas especificações restritas de en-

velhecimento dos Conselhos Regulamentadores.

 assim surgiram vinhos definidos como de autor ou 

de alta expressão, que, sem engessar-se no rigoroso 

controle das regras de envelhecimento impostas por 

uma regulamentação, focalizaram apenas em oferecer 

o melhor vinho, com base em uma convivência entre 

as mais rigorosas exigências de qualidade dos produ-

tores e a flexibilidade de se poder fazer vinhos distintos 

e com a marca pessoal de 

seus autores. exemplos 

estão nos Roda ou em 

alguns dos vinhos elabo-

rados pelos irmãos egu-

ren, como o Amancio.

 ao mesmo tempo em 

que se observa essa ten-

dência, cada vez mais 

popular, de fazer vinhos 

com moldura própria, 

observa-se na Rioja um 

La Rioja branca
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renascer da categoria Gran Reserva, talvez motiva-

da pela garantia que oferece, em tempos de crise, a 

procura do consumidor pela segurança em seu inves-

timento, ou ainda pelo fato de o mesmo estar se afas-

tando de vinhos extremadamente concentrados e po-

tentes para orientar-se por uma linha de vinhos mais 

redondos e finos, mais elaborados.

 os Grandes Reservas de 2001, uma safra excep-

cional na Rioja, têm agora uma boa procura no mer-

cado. Junto com esta, na última década destacaram-

se as safras de 2004 e 2005, ambas excelentes, mas 

de perfil distinto, tão interessantes que a vinícola 

Roda decidiu guardar garrafas para comercializá-

las aos pares no futuro. os vinhos de 2004 são mais 

austeros, mais profundos, com frutas mais escuras e 

orientados para guarda, e os de 2005 são mais ale-

gres, com frutas mais vermelhas e mais prontos para 

consumo. e uma promessa: os vinhos de 2006, que, 

a julgar por alguns exemplares que estão prestes a 

sair no mercado, como Cumbre de Montecillo 

ou Mirto de Ramón Bilbao, serão fascinantes.

 o enoturismo também está cada vez mais popu-

lar na Rioja, na qual uma joia singular no mundo é 

o Museu da Cultura do Vinho Dinastia Vivan-

co, que reúne num mesmo teto uma vinícola e uma 

impressionante coleção de peças artísticas e artefatos 

históricos empregados na viticultura e na elaboração. 

na Vivanco e em outras vinícolas como Darien, há 

ainda uma convivência excepcional entre gastrono-

mia e vinho, com restaurantes fantásticos dentro das 

vinícolas ou espaços mais informais como o novo 

wine bar inaugurado pela Bodegas Roda. a enotera-

pia também ganhou importância, com vinícolas como 

a Marquês de Riscal, em seu impressionante prédio 

projetado por Frank Gehry, oferecendo tratamentos 

de beleza e bem-estar à base de cascas de uvas. 

 os sabores da Rioja transcendem a garrafa. nas 

ruas, nos pratos, nos copos, pelos cinco sentidos, 

cada tempero riojano mostra com orgulho sua pu-

reza, criatividade e qualidade. Mas, acima de tudo, 

um compromisso que mescla uma tradição de ex-

celência comprovada, com um futuro promissor do 

potencial humano que continuará a manter a la 

Rioja na vanguarda, com um passado que hoje ser-

ve de referência e se projetará nas novas gerações 

que saibam ler a história. e a grande marca da Rio-

ja como líder no vinho espanhol.
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Casa Flora Importadora: Tel.: (11) 3327-5199 - www.casaflora.com.br - Porto a Porto - Tel.: (41) 3018-7393

UM INSTANTE DE VINHO E DE VIDA

Por que não sonhar um pouco, em um mundo onde cada vez mais raros são os sonhos?

Existem vinhos da região de Champagne que nascem sob a influência de um
impulso inspirador e que pela graça de uma alquimia misteriosa, se transformam em
champagnes de referências atemporais. 

Fabrice Rosset provavelmente não tinha idéia que sua fonte inspiradora, o Cupido, iria 
compartilhar um de seus segredos com ele. 

Um dia, seus olhos pousaram no anjo de pequenas asas que comtemplava as
fachadas elegantes do pátio da Maison Deutz. A idéia que lhe veio a mente foi a de criar uma 
safra excepcional, observando sua atitude voluptuosa, a harmonia de seus traços, a graça de 
seu sorriso mudo e a precisão de seus gestos. 

Assim foi concebido o que se tornaria o champagne emblemático da Vinícola: “Amour de Deutz”, 
um instante de vinho e de vida, a essência do refinamento. Uma concepção rara cujo espírito 
jovial proporciona aqueles momentos preciosos que nascem quando se saboreia lentamente. 

A SINCERIDADE DOS SENTIDOS ...

Deutz não é uma Maison como as outras e seus aficcionandos também não o são. Eles sabem 
apreciar um verdadeiro champagne, parceiro natural de uma vida civilizada, pontuada por 
eventos especiais.

Para um amante de champagne, Amour de Deutz representa acima de tudo, um sentimento de 
harmonia, um momento de plenitude, um instante de perfeição.

Seja você também um dos aficcionados deste seleto grupo.

APRECIE COM MODERAÇÃO

Adilson Carvalhal “JUNIOR”
Casa Flora Importadora
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