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	 “Imagine	 um	momento	 e	 um	 lugar	 onde	 todos	 os	 enófilos	 estarão	 em	

comunhão	com	todas	as	facetas	da	civilização	do	vinho”.	A	frase	é	da	dupla	

Michel	Bettane	e	Thierry	Desseauve,	os	mais	 conceituados	críticos	de	vi-

nho	da	França,	autores	do	“Le	Grand	Guide	des	Vins	de	France”.	Voltando	

à	frase:	imaginou?	Pois	esse	momento	aconteceu	em	dezembro	passado	em	

Paris,	um	dia	depois	de	uma	grande	nevasca,	num	dos	locais	mais	mágicos	

do	mundo,	o	Carrousel du Louvre,	ao	lado	daquela	incrível	pirâmide	de	cristal	

invertida,	que	se	tornou	ainda	mais	famosa	depois	do	livro	(e	do	filme)	“O	

Código	Da	Vinci”.	 Ele	 foi	 palco	 de	 um	 evento	 de	 características	 únicas,	

muito	apropriadamente	denominado	Le Grand Tasting,	reunindo	num	só	

local	quatro	diferentes	maneiras	de	se	conhecer	profundamente	os	melhores	

vinhos	 da	 França,	 pessoalmente	 selecionados	 pela	 dupla	 Bettane	&	Desseauve,

também	responsável	pela	idealização	e	organização	do	evento.

	 O	dia	8	de	dezembro	de	2010	vai	 ficar	marcado	na	memória	de	muitos	

franceses	e	particularmente	da	equipe	organizadora	do	Le Grand Tasting.	

EvEnto único E  marcantE,  o Le Grand TasTinG , 
rEalizado no imponEntE musEu do louvrE
Em paris,  rEuniu os mElhorEs produtorEs
da França.  WinE stylE participou
com ExclusividadE E  conta como Foi

por  ArThur	DE	AzEVEDO ,  d e  Par i s

Vinho & arte
      comunhãoem



No Atelier Gourmand, 
as harmonizações 
enogastronômicas foram
a grande atração, unindo
o talento de consagrados,
e estrelados, chefs franceses 
com a arte dos melhores 
produtores daquele país.
Na página oposta, o gênio
Marcel Deiss durante
sua apresentação
na L’Ecole de Terroirs

uma	nevasca	de	grandes	proporções,	segundo	alguns	como	nunca	antes	se	viu,	

caiu	sobre	Paris	e	seus	arredores,	pegando	os	franceses	de	surpresa	–	muitos	

tiveram	que	dormir	em	seus	carros	–	paralisando	todo	o	sistema	de	transporte	

do	país.	Acontece	que	exatamente	no	dia	10	teria	início	o	Le Grand Tasting 

e	boa	parte	dos	protagonistas	da	festa	estavam	retidos	nas	estradas.	Estamos,	

claro,	nos	referindo	aos	vinhos.	Em	determinado	momento	chegou-se	a	temer	

pelo	pior,	ou	seja,	o	cancelamento	do	evento.	Quando	chegamos	em	Paris,	via	

Orly,	 ficamos	 surpresos	com	a	quantidade	de	neve	que	ainda	atrapalhava,	e	

muito,	o	trânsito	de	veículos.	recebidos	por	Dennis	Stevens,	coordenador	do	

evento,	nos	inteiramos	da	gravidade	da	situação	e	confesso	que,	por	um	mo-

mento,	uma	ponta	de	frustração	foi	inevitável.	Viajar	em	dezembro,	enfrentar	

os	 “ótimos”	 aeroportos	 brasileiros,	 encarar	 um	 frio	 danado	 e	 não	 degustar	

vinhos	extraordinários	seria	realmente	um	anti-climax.	Felizmente	nada	disso	

ocorreu:	 o	 tempo	melhorou,	 os	 vinhos	 chegaram	 e	 tudo	 correu	muito	 bem.	

Feito	o	registro	dos	bastidores,	vamos	à	festa.

organização primorosa E sErviço impEcávEl

	 O	Le Grand Tasting	 é	muito	mais	 que	 uma	 simples	 degustação	 de	 vi-

nhos.	 Esta	 quinta	 edição	 do	 evento,	 que	 fica	 mais	 encorpada	 a	 cada	 ano	

que	 passa,	 teve	 números	 realmente	 impressionan-

tes.	 Numa	 área	 de	 5.500	 metros	 quadrados,	 50%	

maior	que	em	2009,	desfilaram	os	melhores	vinhos	

de	350	produtores,	escolhidos	entre	os	mais	repre-

sentativos	 da	 França,	 além	 de	 um	 pequeno,	 mas	

representativo,	 grupo	 de	 produtores	 italianos	 de	

alta	gama.	Mas	essa	era	apenas	a	ponta	do	iceberg.	

Isso	 porque	 as	 grandes	 atrações	 estavam	 em	 três	

espaços	 diferenciados:	 a	 sala	 de	 degustação,	 onde	

se	desenvolveram	as	Master	Classes;	a	L’Ecole	des	

Terroirs	(novidade	da	5ª	edição)	e	o	cobiçado	Ate-

lier	 Gourmand,	 onde	 um	 grande	 chef 	 francês	 se	

apresentava	 ao	 lado	 de	 um	 prestigiado	 produtor	

de	vinhos,	fazendo	harmonizações	enogastronômi-

cas	ao	vivo	para	um	privilegiado	grupo	de	partici-

pantes.	O	mais	interessante	disso	tudo	é	que	todas	

as	 atividades	 eram	 abertas	 ao	 público,	 mediante	

inscrição	 prévia,	 é	 claro,	 dando	 a	 todos	 a	 possi-

bilidade	 de	 participar	 de	 pelo	 menos	 um	 evento.

	 As	atividades	nesses	três	espaços	eram	simultâne-

as,	de	hora	em	hora,	das	11	da	manhã	às	7	da	noi-

te,	numa	maratona	 ininterrupta	de	 sabores,	 conhe-

cimento,	 grandes	 vinhos	 e	muita	 confraternização.	

uma	verdadeira	festa	para	os	sentidos.	Para	se	ter	uma	

ideia	de	tudo	que	foi	degustado	e	do	nível	dos	partici-

pantes,	produtores	e	vinhos,	vale	a	pena	visitar	o	site	

do	 evento	 (www.grandtasting.com).	 É	 de	 arrepiar...

	 Evidentemente,	por	serem	simultâneas,	não	pude-

mos	participar	de	 todas	 as	 atividades	 realizadas	nos	

dois	 dias	 de	 evento	 e,	 pela	 natureza	 de	Wine	 Style,	

demos	preferência	às	degustações	de	vinhos,	incluin-

do	as	Master	Classes,	as	Master	Classes	de	Prestige	

e	a	grande	atração	da	área	de	vinhos,	Le	Génie	Du	

Vin,	megadegustação	de	oito	extraordinários	vinhos.	

	 Nos	 dois	 dias	 passaram	 pelo	 Louvre	 cerca	 de	

15.000	pessoas,	que	puderam	participar	de	um	even-

to	organizado	primorosamente,	com	um	respeito	aos	

horários	 estipulados	 de	 fazer	 inveja	 aos	 britânicos	

e	com	a	precisão	de	um	cronômetro	 suíço.	Esse	 foi	

um	 dos	 aspectos	 que	 mais	 nos	 chamou	 a	 atenção,	

ao	 lado	 do	 impecável	 serviço	 do	 vinho,	 sempre	 na	

temperatura	correta,	executado	por	uma	equipe	de	

jovens	estudantes	de	sommelerie	do	Lycée	Albert	de	

Mun,	de	Paris.	Nesse	quesito	a	França,	podemos	as-

segurar,	está	se	preparando	muito	bem	para	o	futuro.

grandEs produtorEs 
aprEsEntaram sEus mElhorEs 
vinhos pEssoalmEntE

	 Seria	 virtualmente	 impossível	 detalhar,	 em	 tão	

pouco	 espaço,	 toda	 a	 grandiosidade	 das	 Master	

Classes,	em	que	vinhos	de	exceção	foram	orgulho-

samente	 apresentados	 por	 seus	 produtores,	 sem-

pre	 acompanhados	 dos	 pertinentes	 comentários	

de	 Bettane,	 Desseauve	 ou	 um	 dos	 degustadores	

da	 equipe	 do	Guia.	As	 contribuições	 de	 produto-

res	 e	 críticos,	 que	 dividiram	 democraticamente	 o	

mesmo	 espaço,	 foram	 decisivas	 para	 se	 penetrar	

na	intimidade	de	cada	um	dos	vinhos,	que	sempre	

vinham	acompanhados	 de	 saborosas	 histórias	 dos	

bastidores	 de	 sua	 elaboração,	 ao	 lado	 de	 comen-

tários	 técnicos	 sem	 concessão	 de	 espécie	 alguma	

e	 sem	 qualquer	 viés	 comercial.	 um	 curso	 inten-

sivo	 de	 vinhos	 franceses,	 num	 desfile	 interminá-

vel	 de	 sabores	 e	 sensações	 inigualáveis.	 Confira	

no	 quadro	 uma	 (pequena)	 seleção	 de	 o	 que	 foi	

degustado.	 Outra	 boa	 ideia	 foi	 colocar	 em	 cada	

painel	um	comentarista	voltado	para	a	enogastro-

nomia,	 que	 sugeria	 harmonizações	 para	 cada	 um	

dos	 vinhos	 apresentados,	 citando	 como	 exemplo	

pratos	 elaborados	 por	 grandes	 chefs	 franceses.	
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Difícil é resistir à tentação de se re-

correr ao lugar comum e dizer que o 

Louvre é o local mais adequado para 

tantas obras de arte vínica. Mas que 

é verdade, não resta dúvida, e mais 

difícil ainda é selecionar algumas de-

las para ilustrar o que foi o evento. 

Segue-se uma pequena amostra de o 

que foi degustado.

A estrela máxima do evento não cons-

tava do programa e foi uma gratíssima 

surpresa apresentada por Mathieu 

Kauffmann, chef de cave da consagra-

da Maison Bollinger que, entre outras 

credenciais, é o champanhe predileto 

de James Bond. Ante os olhos incré-

dulos de todos, foi apresentado um 

BollingEr rd 1976, da coleção pesso-

al dos proprietários da Maison. Blend 

de Pinot Noir (70%) e Chardonnay 

(30%), fermentadas 100% em barricas 

de carvalho e com incríveis 31 anos de 

contato com as leveduras, já que seu 

“dégorgement” (retirada das levedu-

ras) se deu em 2007. Aromas delicados 

de frutas secas, amanteigados, tosta-

dos e as clássicas (e intensas) notas 

de brioches foram o cartão de visitas 

desse notável champanhe – bouquet 

de Champagne em estado puro, segui-

dos por um vinho com mousse discreta, 

sabores intensos, equilíbrio perfeito, 

interminável persistência e persona-

líssimo retro-olfato. Simplesmente es-

petacular e uma experiência sensorial 

única nesse tipo de vinho.

Ainda no quesito Champagne, outra 

preciosidade não programada foi tra-

zida por Olivier Krug para deleite da 

plateia: um Krug vintagE 1989. Mos-

trando perlage impecável e aromas de 

frutas secas, mel, brioches e tostado, 

impressionou pela exuberância de sa-

bores e pelo equilíbrio e sutileza ao pa-

ladar. Um capítulo à parte e um modelo 

de evolução de um grande champanhe.

Na ala dos brancos, merece citação o 

domainE trimBach clos st. hunE 

2000, um puro Riesling de terroir calcá-

rio e parreiras de 45 anos. Mineralida-

de intensa e mel são suas credenciais 

aromáticas, num vinho delicioso, longo, 

exuberante e ainda com muitos anos de 

vida pela frente. Um clássico.

Entre os tintos, como não poderia 

deixar de ser, brilharam os vinhos de 

Bordeaux e Borgonha. Começamos 

com o châtEau montrosE 1998, já 

acessível e dominado por aromas de 

frutas secas (ameixa), couro e tosta-

do, mesclado a sutis notas florais. Ma-

cio, equilibrado, longo e concentrado, 

honra as tradições da casa. Ainda de 

Bordeaux, reforçando a presença da 

região, foram degustados ícones como 

o la consEillant 2005, que arrasou 

com seus aromas e sabores de fram-

boesa mesclados a chocolate e notas 

florais – sedutor, elegante e muito so-

fisticado; o lE gay 2008, em estilo mais 

moderno e concentrado, com muita fru-

ta e potência, mas sem perder a classe; 

o chEval Blanc 1975, maduro e com 

aromas complexos e sutis, ainda com 

fruta fresca na boca, textura sedosa 

e, segundo seu criador, Pierre Lurton, 

com retro-olfato de pão de especiarias, 

bastante exótico. Fechando o registro, 

duas belas peças: gruaud-larosE 

e angélus , ambos safra 2000 e mui-

to sofisticados, num bom momento de 

consumo, quase irresistíveis. 

Da Borgonha vieram vários exemplares 

de peso, liderados por dois produtores 

míticos: Armand Rousseau e Domai-

ne Dujac. Do primeiro foi degustado o 

clos dE ruchottEs chamBErtin 

grand cru 2005, produzido com Pinot 

Noir proveniente de uma área de Ru-

chottes cercada por muros e conside-

rado a quintessência da apelação, fato 

amplamente demonstrado na taça. Os 

clássicos aromas de frutas decaden-

tes, com toques de chocolate e notas 

minerais estão presentes, assim como 

a textura aveludada, a fruta delicada, 

o equilíbrio perfeito e a sutileza única, 

num Borgonha de livro. Dujac trouxe 

seu emblemático grand cru clos dE 

la rochE 2004, delicado e sutil como 

de hábito (DNA da casa), com frutas 

decadentes, sous bois, notas terrosas, 

chocolate, tostado e toques florais. 

Puro prazer. Na boca, elegância exem-

plar, com boa fruta, perfeito equilíbrio, 

taninos finíssimos e longo final. 

 Também não poderiam faltar vinhos 

doces de alto nível numa degustação 

desse porte. O mais inusitado foi um 

raro e exótico Rivesaltes, o domainE 

puig-parahy cuvéE-parahy 1900 

(portanto, com inacreditáveis 110 anos 

de vida), produzido com Grenache Noir 

(90%) e Carignan (10%), pela técnica 

de mutage (adição de álcool vínico 

durante a fermentação, interrompen-

do-a). De cor âmbar escuro, mostrou 

aromas de banana passa, figo ramy, 

fortes toques oxidativos, notas medi-

cinais, de tabaco e melaço de cana. 

Extremamente doce, viscoso e com 

baixa acidez, está mais para se comer 

com colher do que beber em taça. Mui-

to persistente, tem final que remete a 

chocolate e bala de café. Uma bela ex-

periência gustativa. Da mesma região 

e na “linha da normalidade”, destaque 

para o châtEau lEs pins muscat dE 

rivEsaltEs 1993, com seus aromas de 

doce de casca de laranja, mel de la-

ranjeira e doce de pêssego, mesclados 

a notas florais e de tostado. Delicioso 

na boca, possui doçura e acidez equili-

bradas, textura untuosa e persistência 

muito longa. Espetacular.

 Representando Sauternes, brilhou o 

châtEau climEns 1989, um integran-

de da elite da apelação, que não negou 

as origens e encantou pelos delicados 

aromas de frutas caramelizadas, mel, 

verniz e tostado, num vinho hedonísti-

co, luxuriantemente doce, equilibrado, 

saboroso e concentrado. Show!

Entre os “estrangeiros”, merecem ci-

tação o pingus 2006, um blockbuster 

de Ribera Del Duero e o excepcional 

la massa giorgio primo 2008, um 

dos melhores vinhos da Toscana, que 

tivemos o privilégio de degustar na 

companhia de Giampaolo Motta, o ir-

riquieto e muito competente proprietá-

rio da Fattoria La Massa. Diferente de 

seus antecessores, o giorgio primo 

2008 é o mais elegante, mais sofistica-

do e interessante de todos os Giorgio 

Primo que já degustamos e impressiona 

pelos intensos aromas de frutas escu-

ras e violetas, pelos sabores delicio-

sos e pela excepcional qualidade dos 

taninos. O corte do 2008 é Merlot 50%, 

Cabernet Sauvignon 45% e Petit Verdot 

5%, com 18 meses de passagem por 

carvalho francês, 90% novo. “Italiano” 

da cabeça aos pés. Obrigatório.

Matthiew Kaufmann 

Olivier Krug



a r t h u r @ w i n e s t y l e . c o m . b r

	 Na	 L’Ecole	 de	 Terroirs,	 produtores	 da	 estatura	 de	 Michel	 Deiss,	 Denis

Dubordieu,	Bruno	Paillard	e	Patrick	Brunel	(Château	La	Gardine),	entre	ou-

tros,	discorreram	sobre	os	mínimos	detalhes	de	seus	sofisticados	e	únicos	ter-

roirs,	mostrando	o	 resultado	–	 seus	vinhos	–	 como	 testemunho	vivo	daquilo	

que	diziam.	Enquanto	isso,	chefs	estrelados	como	Guy	Savoy,	Alain	Senderens	

e	Thomas	Boullault	 (L’Arome)	harmonizavam	seus	pratos	 com	os	vinhos	de	

Willian	Fèvre,	Marcel	Deiss	 e	Michel	Chapoutier,	 só	para	dar	alguns	exem-

plos.	Esses	 encontros	 foram	arduamente	disputados	pelos	 franceses,	 e	os	 in-

gressos	se	esgotaram	rapidamente.	Certamente	o	Le Grand Tasting 2010	foi	

um	evento	que,	com	justiça,	pode	se	inscrever	entre	os	mais	interessantes	entre	

as	 centenas	 de	 eventos	 de	 vinhos	 que	 anualmente	 são	 realizados	 em	 todo	 o	

mundo	e	que	deve	constar	da	agenda	de	todos	aqueles	que	apreciam	grandes	

vinhos,	alta	gastronomia	e	o	conhecimento	do	vinho	como	um	todo.

Michell Bettane (à esquerda) 
e Thierry Desseauve, 
idealizadores do Grand Tasting, 
são grandes autoridades em 
vinhos franceses e autores
do mais importante guia
de vinhos do país, o 
Le Grand Guide des Vins
de France


