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por  GUSTAVO ANDRADE DE PAULO ,  d e  Par i s

 A parte norte do vale do Rhône fascina 

enófilos de todo o mundo há muitos anos. 

Apelações como Condrieu (brancos), Côte-

Rôtie e Hermitage encantam legiões de afi-

cionados pela complexidade, elegância e 

singularidade de seus tintos e brancos. En-

tretanto, outras apelações tão nobres, mas 

bem menos conhecidas do público em ge-

ral como as citadas, também dão origem a 

grandes vinhos. Cornas é uma delas. É uma 

apelação de apenas 110 hectares, situada na 

margem direita do Rhône, ao sul de Saint 

Joseph, em frente a Hermitage. A uva Syrah 

(única da apelação) é plantada em terra-

ços abruptos, sempre acompanhando o rio. 

 Os solos são muito pobres (com rendimen-

tos particularmente baixos), compostos es-

sencialmente de granito, areia, e rochas gra-

níticas em decomposição. Essa particularida-

de confere um caráter mineral inigualável a 

seus vinhos.  Os vinhedos (em terraços) apre-

sentam exposição sul e sudoeste e são prote-

gidos do temível vento Mistral, o que acaba 

elevando a temperatura média nas vinhas.



Jean-Luc durante a colheita em Cornas. Na página ao lado, Jean-Luc e suas paixões: a mulher, a filha, os vinhedos de Cornas,
a gastronomia e a uva Syrah
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 Muito apreciados por Carlos Magno, São Luís e 

o Rei Luís XV, os vinhos de Cornas são considerados 

“fogosos”, profundos e plenos, assim como as paisa-

gens da região. E não é por menos que a apelação 

foi eleita a melhor do Rhône pela “Revue du Vin de 

France” em agosto de 2005. Na opinião da famosa 

crítica inglesa Jancis Robinson, para aqueles dispostos 

a esperar o tempo suficiente para seu amadurecimen-

to ideal, Cornas pode oferecer alguns dos mais grati-

ficantes vinhos tintos do mundo. 

 Um dos grandes responsáveis pelo sucesso e brilho 

dessa apelação muitas vezes subestimada é, sem dúvi-

da alguma, Jean-Luc Colombo. Enólogo e viticultor 

apaixonado, esse nativo de Marseille estabeleceu-se 

com sua mulher, Anne, na região na década de 80, 

mudando seu panorama vitivinícola. Inicialmente, 

limitou-se a prestar serviços para outros produtores 

a partir de seu laboratório de enologia. Entretanto, 

esse não era seu sonho e logo conseguiu concretizar o 

projeto de adquirir seu próprio vinhedo. A primeira 

safra de seus vinhos, 1987, encantou a crítica inter-

nacional. Com o sucesso conquistado, tratou de au-

mentar a propriedade e a gama de vinhos produzidos, 

sempre apoiando-se em um princípio sólido: respeito 

ao equilíbrio natural dos diferentes terroirs, fruto de 

uma aliança sensata entre as práticas tradicionais de 

trabalho do solo e os modernos conhecimentos sobre 

o ciclo vegetativo da vinha.

 Verdadeira locomotiva da reconquista de quali-

dade do vale do Rhône, esse homem de convicções 

firmes, profundamente apegado aos valores de ami-

zade, compartilhamento e amor à natureza, defende 

com vigor a identidade e a riqueza do patrimônio 

enogastronômico da França, pois, em sua opinião, o 

bom vinho e a boa mesa são indissociáveis. E foi na 

presença de toda a família Colombo: Jean-Luc, Anne 

e a bela, simpática e talentosa filha, Laure (ver perfil de 

Laure Colombo em WS 30) que Wine Style participou, 

em dezembro último, em Paris, na França, de memo-

rável degustação de alguns dos melhores vinhos do 

produtor de diversas apelações do vale do Rhône.

na degustação, brancos e tintos
de diferentes aPelações

 O primeiro exemplar pro-

vado foi o La Redonne 2008, 

um Côtes Du Rhône branco 

elaborado com 2/3 de Viog-

nier e 1/3 de Roussanne. Esse 

vinho fermenta em tanques 

de aço e apenas 20% amadu-

rece em carvalho usado.  Da 

Viognier, o vinho recebeu uma 

“finesse” aromática, com no-

tas de frutas tropicais (manga, 

maracujá), frutas secas, mel e 

flores; a Roussanne entrou dan-

do estrutura e maciez de boca.

   A seguir, veio o 

La Belle de Mai 

2008, da apela-

ção Saint-Peray. É 

um corte de 80% 

Roussanne e 20% 

Marsanne, que fer-

menta e estagia 1 

ano em barricas 

de carvalho (1/3 novas) sobre as borras. Encantou 

pelos aromas florais (violeta), frutas brancas ma-

duras, notas minerais e de baunilha. Segundo o 

gourmand Jean-Luc, seria uma compatibilização 

fantástica para escargots à moda bourguignonne, 

lagosta com bau-

nilha e alguns 

frutos do mar 

preparados na 

casca de banana.

  Em seguida, foi 

provado o Amour de Dieu 

2008, da apelação Condrieu. 

Esse varietal de Viognier também 

passa meses em barricas de dife-

rentes usos (1/3 novas). Fascina 

pelos aromas de frutas brancas 

(pêssego, damasco), floral, especiarias e tostado. Na boca, 

é macio, redondo e equilibrado, mostrando muito fres-

cor. Quando jovem, é um bom acompanhamento para 

peixes brancos. Após 4 ou 5 anos de guarda, acompanha 

com galhardia algumas aves com molho de cogumelos.

 O primeiro tinto foi o Les Collines de Laure 

2009, um vin de Pays des Collines Rhodaniennes. 

Esse varietal de Syrah é jovem como a filha de Co-

lombo (26 anos) a quem homenageia, pois provém de 

vinhas com menos de 5 anos de idade e não passa por 

madeira. Exibe aromas de frutas vermelhas e notas 

de especiarias. Com taninos finos e bom frescor, é um 

vinho fácil de se beber. 

 Em seguida veio o Les Forrots 2007, um 
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Côtes du Rhône proveniente de vinhas velhas. 

Um quarto do vinho passa por barricas usadas 

antes de ser engarrafado. Mostra aromas de fru-

tas negras, floral (violeta) e especiarias (alcaçuz). 

 O Les Fées Brunes 2007, um belo Crozes-Hermi-

tage vinificado à moda antiga, com longa maceração, 

foi o terceiro tinto servido. Passa 15 meses em barricas 

(1/3 novas). Encanta pelos aromas de frutas negras, 

especiarias, notas animais e toques florais. É macio e 

equilibrado na boca, com boa persistência. Segundo 

Jean-Luc, harmoniza muito bem com diversas carnes 

(inclusive pato) e massas com molhos encorpados.

 Da apelação Saint-Joseph, o Les Lauves 2008 é 

elaborado apenas com vinhas velhas de Syrah. Passa 

12 meses em barricas (1/3 novas). Exibe aromas de 

frutas vermelhas e negras, especiarias e notas tosta-

das. Encorpado e equilibrado, apresenta boa persis-

tência e longo potencial de guarda.

 A partir desse ponto, começaram a desfilar os Cor-

nas, grandes estrelas da noite, já que Jean-Luc deve 

sua reputação internacional ao árduo trabalho nessa 

apelação ainda pouco conhecida do público.

 O primeiro foi o Les Méjeans 2008, cujas uvas 

vieram de diferentes vinhedos (sempre vinhas velhas) 

da apelação. Macera por 3 semanas e passa 1 ano 

em barricas usadas. Apresenta muita fruta vermelha, 

especiarias, frutas negras e notas florais. É estrutura-

do e equilibrado, com um bom frescor na boca. Para 

Jean-Luc, é um vinho ideal para acompanhar pratos 

de codorna ou faisão. Também compatibiliza com al-

guns queijos de massa mole e carnes de porco.

 A seguir veio o Les Terres Brulées 2008, elabo-

rado com uvas provenientes de até 20 parcelas dife-

rentes. Também tem maceração longa (3 semanas) e 

passa 18 meses em barricas (1/3 novas) antes de ser 

engarrafado.  Intenso na cor, mostra aromas de frutas 

negras, especiarias, floral e notas animais. Tem ótimo 

corpo, com acidez e álcool muito bem equilibrados. 

Ainda muito jovem mas com um futuro promissor.

 Já o Les Terres Brulées 2006, mais aberto que 

o anterior, apresenta aromas animais, de especiarias 

(alcaçuz) e muita fruta negra. Tem ótima estrutura 

e equilíbrio, com uma maciez de boca que encanta. 

Apesar de encontrar-se pronto para beber, possui um 

bom potencial de guarda.

 Para encerrar a noite em grande estilo, duas safras 

do Les Ruchets, proveniente de vinhedo único, com 

vinhas muito velhas (até 90 anos de idade). A maceração 

é prolongada (um mês) e o vinho pronto passa de 22 a 24 

meses em barricas (50% novas) antes de ser engarrafado. 

A primeira safra apresentada foi a 2008, que encanta 

pelos aromas de frutas negras, ervas finas, notas animais, 

tostado, madeira nobre, alcaçuz e floral. É denso e equi-

librado na boca, com frescor, taninos finíssimos e óti-

ma persistência. Ainda muito jovem, pode ser guardado 

por mais de 20 anos. Perfeito para acompanhar carnes 

de caça e carnes grelhadas. Finalizando com chave de 

ouro, provamos também a safra 2006. Mais complexa e 

sedutora que a anterior, exibe aromas animais, de frutas 

negras muito maduras, frutas em compota, especiarias 

(alcaçuz), tostado, floral, caramelo e notas balsâmicas. 

Apresenta, igualmente, boa estrutura e equilíbrio, com 

taninos finíssimos e longa persistência.  Um belo exem-

plar da região, que confirma a elegância e potencial des-

sa apelação.
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O mundo do vinho e dos destilados não cessa de evoluir. Momento especial 
para os profi ssionais, Vinexpo proporciona uma visão única das tendências 
mundiais. Durante 5 dias, multiplique os intercâmbios com as grandes 
empresas e os pequenos produtores do mundo inteiro, benefi cie-se da visão 
dos melhores especialistas. Utilize estas novas ferramentas de análise para 
dominar melhor o seu mercado e impulsionar ainda mais seus negócios.  
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