
enoturismo

	 Falar	sobre	a	Alsácia	(Alsace,	em	francês;	Elsass,	em	

alsaciano	ou	alemão)	é	enveredar-se	sobre	as	histórias	

de	uma	das	mais	belas,	conturbadas	e	desejadas	regiões	

européias.	Palco	de	grandes	batalhas	desde	os	tempos	

da	 Roma	 antiga,	 essa	 terra	 fascinante,	 encravada	 no	

coração	 de	 diversas	 rotas	 comerciais	 importantes,	

encanta	os	olhos	de	todos	que	a	visitam,	despertando	

paixões,	 cobiça	 e	 grandes	 disputas	 territoriais.	 Berço	

de	 vinhos	 excepcionais,	 principalmente	 brancos,	

espalhados	pelos	mais	de	170	km	da	“Route	des	Vins	

d’Alsace”	 (Rota	dos	Vinhos	da	Alsácia)	e	detentora	de	

uma	 gastronomia	 rica,	 a	 Alsácia	 vem	 conquistando	

o	 paladar	 e	 os	 corações	 dos	 enófilos,	 gourmets	 e	

hedonistas	ao	longo	dos	séculos.	

Um PoUco de História
	 Na	 pré-história,	 a	 Alsácia	 era	 habitada	 por	 povos	

nômades,	principalmente	caçadores.	O	cultivo	da	terra	

começa	 por	 volta	 de	 1.500	 a.C.,	 com	 a	 chegada	 dos	

celtas	nessa	região.	Entretanto,	a	história	vitivinícola	da	

por  Gustavo andrade de paulo  
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Alsácia	tem	início	em	58	a.C.,	com	a	invasão	dos	romanos	

e	o	estabelecimento	de	um	centro	de	viticultura.	Para	

proteger	 tão	 valiosa	 atividade	 econômica,	 diversas	

fortificações	 e	 campos	 militares	 foram	 construídos.	

Entre	 essas,	 a	 maior	 e	 mais	 importante	 sempre	 foi	

Stratiburg,	 a	 “fortaleza	 no	 encontro	 entre	 as	 rotas”,	

atual	Estrasburgo.

	 Antes	do	final	do	primeiro	milênio,	160	localidades	

alsacianas	 já	 cultivavam	 a	 vinha	 e,	 durante	 a	 Idade	

Média,	 os	 vinhos	 alsacianos	 encontravam-se	 entre	

os	 mais	 prestigiados	 vinhos	 europeus.	 O	 apogeu	 da	

viticultura	alsaciana	aconteceu	durante	o	século	XVI.	

	 A	Alsácia,	junto	com	a	Lorena,	foi,	durante	séculos,	

palco	 de	 disputas	 e	 guerras	 entre	 a	 Alemanha	 e	

França,	 mudando	 de	 lado	 diversas	 vezes.	Anexada	

pela	 França	 no	 século	 XVII,	 a	 Alsácia	 foi	 retomada	

pelo	 império	 alemão	 em	 1871.	 Nessa	 época,	 os	

vinhateiros	produziam	vinhos	de	corte	(assemblages)	

baratos.	 Com	 a	 chegada	 da	 filoxera	 e	 após	 um	

ataque	 de	 oídio,	 videiras	 híbridas	 foram	 plantadas.	

Após	 a	 Primeira	 Guerra	 Mundial,	 quando	 a	 Alsácia	

voltou	 a	 ser	 francesa,	 mais	 de	 um	 terço	 dos	 seus	

melhores	 terroirs	 foi	 replantado	 com	 cepas	 nobres	

da	espécie	vinífera.	Muitos	produtores	optaram	pela	

qualidade	em	detrimento	da	quantidade,	escolhendo	

produzir	 vinhos	 a	 partir	 de	 cepas	 típicas	 da	 região.	

Infelizmente,	 essas	 melhorias	 foram	 interrompidas	

durante	a	Segunda	Guerra	Mundial,	quando	a	Alsácia	

foi	 absorvida	 pela	 região	 alemã	 de	 Baden.	 Por	

estarem	 anexados	 e	 não	 “ocupados”	 como	 o	 resto	

da	França,	os	alsacianos	foram	obrigados	a	se	alistar	

nas	 forças	 armadas	 alemãs	 como	 qualquer	 cidadão	

alemão.	 Muitos	 alsacianos	 foram	 enviados	 à	 Frente	

Russa	 a	 fim	 de	 distanciá-los	 da	 região	 natal	 e	 coibir	

as	 tentativas	 de	 deserção.	 Destruição	 de	 plantações,	

falta	 de	 investimentos	 e	 diminuição	 da	 mão-de-obra	

especializada	 prejudicaram	 consideravelmente	 a	

indústria	vitivinícola	alsaciana	nessa	época.

	 Com	 o	 final	 da	 Segunda	 Grande	 Guerra,	 as	

melhorias	 foram	 retomadas,	 com	 a	 delimitação	 das	

áreas	produtoras	e	a	fixação	de	regras	para	a	produção	

e	 vinificação.	 A	 partir	 da	 década	 de	 60,	 os	 melhores	

terroirs	foram	replantados	e	a	Alsácia	pôde,	novamente,	

ocupar	 seu	 lugar	 de	 destaque	 no	 cenário	 vitivinícola	

mundial.	 Esses	 esforços	 foram	 reconhecidos	 com	 o	

estabelecimento	 da	 Appellation	 d’Origine	 Contrôlée	

(AOC)	Alsace	em	1962,	AOC	Alsace	Grand	Cru	em	1975	

e	AOC	Crémant	d’Alsace	em	1976.

	 Apesar	dos	conflitos	que	se	arrastaram	ao	longo	

dos	 séculos,	 a	 Alsácia	 conservou	 suas	 pequenas	

cidades	 medievais,	 seus	 castelos,	 sua	 arquitetura	

t íp ica 	 e 	 uma	 cul tura 	 s ingular, 	 que	 mescla	

características	francesas	e	alemãs.	

GeoGrafia, clima e solos
	 Com	 paisagens	 dignas	 dos	 mais	 belos	 cartões-	

postais,	 a	 Alsácia	 é	 a	 menor	 das	 26	 regiões	

metropolitanas	 francesas,	 com	 8.280	 km2.	 Ela	

encontra-se	 distribuída	 em	 dois	 Departamentos	

franceses:	o	Haut-Rhin	(Alto	Reno),	ao	sul,	e	o	Bas-Rhin	

(Baixo	Reno),	ao	norte.	Está	situada	entre	os	paralelos	
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47,5º	e	49º	norte,	na	deslumbrante	planície	do	Rio	Reno,	

delimitada	a	oeste	pelas	montanhas	dos	Vosges	e	a	leste	

pela	Floresta	Negra.	As	montanhas	dos	Vosges	barram	

os	ventos	e	as	 chuvas,	 conferindo	à	 região	um	clima	

semicontinental	quente,	seco	e	ensolarado,	permitindo	

que	a	vinha	tenha	um	ciclo	vegetativo	longo	e	fresco.	

Com	efeito,	Alsácia	é	uma	das	regiões	francesas	com	

menor	índice	pluviométrico	anual:	500	a	600	mm.

	 A	 maioria	 dos	 melhores	 vinhedos	 encontra-se	

nas	 colinas	 sub-Vosgianas,	 em	altitudes	que	variam	

entre	175	e	420	metros,	 sempre	com	exposição	sul,	

sudoeste,	ou	sudeste.	Os	mais	prestigiados	produtores	

estão	 instalados	 no	 Haut-Rhin,	 mais	 ao	 sul,	 em	

terroirs	ideais	para	a	Gewürztraminer	e	a	Pinot	Gris.

	 Os	 invernos	 podem	 ser	 muito	 frios	 na	 Alsácia,	

enquanto	 que	 as	 primaveras	 são	 geralmente	 amenas	

e	os	verões,	quentes	e	secos.	No	verão	e	no	outono,	

tempestades	 podem	 ocorrer.	 Em	 alguns	 anos,	 a	 seca	

pode	 prejudicar	 a	 produção,	 principalmente	 dos	

vinhedos	localizados	em	solos	secos	e	arenosos.

	 A	 Alsácia	 possui	 mais	 de	 20	 tipos	 diferentes	 de	

formações	 geológicas	 importantes:	 gneiss,	 granito,	

grès,	xisto	e	solos	vulcânicos	nas	porções	mais	elevadas;	

argila,	marne,	calcário	e	grès	nas	regiões	mais	planas.	

Uma	curiosidade:	foi	com	o	grès	rosa	dos	Vosges	que	

foi	construída	a	Catedral	de	Estrasburgo.

	 A	 diversidade	 dos	 solos	 pode	 ser	 encontrada	

nos	 50	 Grand	 Crus	 Classés	 alsacianos.	 De	 forma	

simplificada,	 os	 solos	 argilosos	 ou	 de	 marne,	 mais	

pesados,	produzem	vinhos	corpulentos,	com	aromas	

potentes;	 os	 solos	 calcários	 ou	 arenosos,	 mais	

leves,	 conferem	 aos	 vinhos	 finesse	 e	 elegância.	 Os	

solos	 compostos	 por	 sílex,	 xisto,	 shale	 e	 ardósia	

conferem	aos	vinhos	aromas	minerais	e	de	petróleo,	

principalmente	os	da	uva	Riesling.

ViticUltUra
	 O	 principal	 sistema	 de	 condução	 empregado	 na	

Alsácia	é	o	Guyot	(simples	ou	duplo).	Em	geral,	4.400	

a	4.800	pés	são	plantados	por	hectare	e	o	rendimento	

máximo	autorizado	é	de	100	hl/ha,	bem	acima	de	todas	as	

outras	AOC	francesas.	Não	obstante,	alguns	produtores	

podem	aumentar	em	mais	20%	esse	limite,	desde	que	

seus	 vinhos	 mantenham	 certa	 tipicidade.	 Felizmente,	

os	 produtores	 mais	 criteriosos	 e	 preocupados	 com	 a	

qualidade	 empregam	 a	 poda	 em	 verde	 e	 dificilmente	

passam	de	40	a	50	hl/ha.

	 O	início	da	colheita	é	fixado	oficialmente	por	um	

comitê	de	especialistas,	geralmente	em	meados	de	

setembro.	 Essa	 é	 feita,	 majoritariamente,	 à	 mão,	

necessitando	 de	 cerca	 de	 250	 horas	 de	 trabalho	

por	 hectare,	 ou	 seja,	 mais	 de	 30	 pessoas	 são	

empregadas	 para	 se	 colher	 1	 hectare	 em	 1	 dia.	A	

colheita	 pode	 se	 prolongar	 por	 várias	 semanas,	

pois	 as	 diversas	 cepas	 atingem	 sua	 maturidade	

plena	em	momentos	diferentes.

	 A	 cada	 dia,	 mais	 e	 mais	 produtores	 empregam	

métodos	ecológicos	para	a	proteção	de	seus	vinhedos.	

Um	 exemplo	 interessante	 é	 a	 “confusão	 sexual”,	

onde	 cápsulas	 contendo	 feromônios	 normalmente	

secretados	 pelas	 borboletas	 fêmeas	 são	 colocadas	
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entre	 as	 parreiras,	 confundido	 os	

machos.	Com	isso,	os	acasalamentos	

são	 limitados	 e	 a	 podridão	 cinza	 é	

reduzida	pela	metade.

as PrinciPais cePas
da alsácia 
	 Quase	 todos	 os	 vinhos	 tranqüilos	

alsacianos	 são	 varietais,	 embora	

a 	 m a i o r i a 	 d o s 	 p r o d u t o r e s ,	

independentemente	 da	 região	 em	

que	 estão	 situados,	 cultive	 todas	 as	

cepas.	As	mais	importantes	são:	Pinot	

Blanc	 (23,2%	 da	 produção),	 Riesling	

(21,1%),	 Gewürztraminer	 (16%),	

P inot 	 Gr is 	 (13 ,8%) , 	 Sy lvaner	

(10,5%),	 Pinot	 Noir	 (9,5%),	 Muscat	

d’Alsace	(2,2%)	e	Chasselas	(0,7%).	

Outras	cepas	como	a	Auxerrois	e	a	

Klevener	 de	 Heiligenstein	 ocupam	

1,2%	dos	vinhedos	e	a	assemblage	

de	 diversas	 cepas,	 conhecida	

como	Edelzwicker	(mistura	nobre),	

responde	por	1,8%	da	produção.

riesling:	 considerada	 a	 cepa	 mais	 nobre	da	 região	

e	uma	das	melhores	castas	brancas	do	mundo.	Produz	

vinhos	 geralmente	 secos,	 com	 raça,	 fruta	 delicada,	

toques	 minerais	 e	 florais.	 É	 considerado	 um	 vinho	

de	 gastronomia	 por	 excelência,	 com	 uma	 acidez	

fresca,	sendo	um	verdadeiro	vinho	de	guarda.	Para	os	

iniciantes,	pode	ser	um	vinho	de	difícil	degustação;	para	

os	 verdadeiros	 connaisseurs,	 é	 um	 dos	 vinhos	 mais	

apaixonantes.	 Harmoniza-se	 perfeitamente	 com	 os	

peixes,	crustáceos,	carnes	brancas	e	com	o	chucrute.

Gewürztraminer:	Apresenta	características	aromáticas	

excepcionais,	 com	 notas	 frutadas	 (lichia,	 grapefruit),	

florais	 e	 de	especiarias.	Geralmente,	os	vinhos	dessa	

casta	apresentam-se	secos.	Entretanto,	seus	elevados	

teores	 de	 álcool	 e	 glicerol	 conferem	 aos	 vinhos	 uma	

impressão	 de	 doçura.	 Alguns	 produtores	 a	 utilizam	

para	 a	 produção	 de	 vinhos	 doces,	 de	 colheita	 tardia,	

devido	ao	seu	alto	teor	de	açúcar.	Ideal	como	aperitivo,	

para	acompanhamento	de	cozinhas	exóticas	(asiática,	

mexicana,	indiana,	marroquina),	queijos	fortes	(como	o	

munster)	e	sobremesas.

Pinot Gris: Conhecida	 com	 os	 nomes	 de	 Tokay-

Pinot	 Gris	 ou	Tokay	 d’Alsace.	 Apresenta	 aromas	 de	

especiarias	 (como	 a	 Gewürztraminer)	 e	 uma	 acidez	

marcada	 (como	 a	 Riesling).	 Quando	

jovem,	 mostra	 aromas	 de	 pêssego	

e	 damasco,	 com	 toques	 defumados.	

Quando	 envelhecida,	 exibe	 aromas	

de	 biscuit,	 sous-bois	 e	 de	 manteiga	

fresca.	Perfeito	para	carnes	brancas	e	

caças.	 Produz	 vendanges	 tardives	 de	

excelente	qualidade,	que	se	harmonizam	

perfeitamente	com	o	foie	gras.	

muscat:	 apresenta	 duas	 variedades	

na	 região:	 a	 Muscat	 Blanc	 à	 Petits	

Grains	(Muscat	d’Alsace)	e	a	Muscat	

Ottonel.	A	maioria	dos	vinhos	é	uma	

assemblage	de	ambas	as	variedades.	

Os	vinhos	são	muito	frutados	e	secos,	

com	baixos	teores	de	álcool	e	acidez.	

Muito	 vulnerável	 às	 condições	

climáticas	 desfavoráveis.	 Ótima	 como	

aperitivo	ou	como	acompanhamento	

para	os	aspargos.

sylvaner:	 Cepa	 de	 difícil	 cultivo.	

Produz	 vinhos	 frescos	 e	 leves,	 com	

aromas	 frutados.	 Com	 teor	 alcoólico	

médio,	 deve	 ser	 bebida	 ainda	 jovem.	

Recomendada	para	acompanhamento	de	frutos	do	mar,	

embutidos,	quiches	e	saladas.

Pinot Blanc:	 Também	 conhecida	 como	 Klevner	 ou	

Clevner.	 Constitui	 o	 vinho	 de	 base	 do	 Crémant	

d’Alsace.	Pode,	também,	dar	origem	a	vinhos	brancos	

secos	muito	bons,	pouco	aromáticos,	mas	com	uma	

boa	 acidez	 e	 teor	 alcoólico	 moderado.	 Geralmente,	

é	 misturada	 à	 Auxerrois	 para	 criar	 um	 vinho	 mais	

aromático.	Boa	compatibilização	para	frutos	do	mar,	

aves	e	queijos	doces.

Pinot noir:	Única	cepa	tinta	da	região.	Durante	muitos	

anos,	 deu	 origem	 a	 vinhos	 tintos	 muito	 leves,	 quase	

rosés,	 para	 serem	 servidos	 frios.	Atualmente,	 produz	

vinhos	tintos	com	aromas	de	framboesa	e	cereja.	Pode	

passar	por	madeira,	mas	essa	passagem	deve	ser	muito	

criteriosa	 para	 evitar	 excessos.	 Alguns	 produtores	 a	

vinificam	em	branco	(blanc	de	noirs).	

Chasselas:	Quando	vinificada	pura,	a	Chasselas	dá	

origem	a	um	vinho	seco,	leve	e	agradável,	com	aroma	

de	 uva.	 Entretanto,	 na	 maioria	 das	 vezes	 essa	 uva	 é	

misturada	a	outras	cepas	na	elaboração	do	edelzwicker.

Auxerrois:	Quando	pura,	a	Auxerrois	produz	um	vinho	

com	aromas	de	especiarias	e	doce,	 com	baixa	acidez	

e	um	bom	teor	alcoólico.	Todavia,	seu	maior	emprego	

é	 na	 composição	 dos	 vinhos	 de	 Pinot	 Blanc	 (o	 nome	

Auxerrois	não	aparece	nos	rótulos).

Klevener de Heiligenstein:	 cepa	 local,	 esquecida	

por	 muitos	 anos,	 que	 se	 manteve	 apenas	 na	 vila	 de	

Heiligenstein	 (Bas-Rhin).	 Lembra	 a	 Savagnin	 Rosé	

d o 	 J u r a , 	 g u a r d a n d o	

a lgumas	 semelhanças	

com	 a	 Gewürztraminer.	

Geralmente,	 os	 vinhos	 de	

Klevener	 a p r e s e n t a m	

a r o m a s 	 discretos	 de	

especiarias	 e	 notas	 de	

manteiga	 fresca.	 Quando	

c o m p a r a d a 	 c o m 	 a	

Gewürztraminer,	 os	 vinhos	

são	 mais	 secos	 e	 ácidos,	

menos	 aromáticos	 e	 menos	 alcoólicos.	 Não	 deve	 ser	

confundida	com	a	Klevner	(sinônima	da	Pinot	Blanc).

edelzwicker (ou gentil):	 Nome	dado	à	assemblage	

de	 diversas	 cepas.	 Geralmente,	 são	 vinhos	 baratos	 e	

agradáveis,	mas	sem	personalidade.	Alguns	produtores	

utilizam	uvas	provenientes	de	um	mesmo	vinhedo,	o	

que	pode	aumentar	a	qualidade	do	vinho.

as três aoc da alsácia
	 Todos	 os	 vinhos	 alsacianos	 provêm	 de	 uma	

AOC.	 Os	 vinhos	 das	AOC	Alsace	 e	Alsace	 Grand	

Cru	 trazem,	 geralmente,	 o	 nome	 da	 varietal	 no	

rótulo	e	são	engarrafados	em	uma	garrafa	típica,	

conhecida	como	Flûte	d’Alsace.	

AoC Alsace:	É	a	principal	AOC	da	região	(83%	da	produção	

total).	 O	 rótulo	 cita	 a	 varietal;	 pode,	 também,	 indicar	

uma	 marca	 ou	 os	 termos	 “Edelzwicker”	 ou	 “Gentil”	

para	 as	 assemblages	

d e 	 v i n h o s 	 b r a n c o s .	

Indicações	 geográficas	

complementares	 podem,	

também,	ser	mencionadas.

AoC Alsace Grand Cru:	

Termo	 atribuído	 a	 vinhos	

produzidos	 sob	 rígido	

controle	 de	 qualidade	 e	

rendimento,	 em	 áreas	 bem	

delimitadas,	 expressando	 a	

riqueza	 natural	 do	 terroir.	 Somente	 as	 quatro	 grandes	

cepas	 nobres	 podem	 produzir	 Grand	 Crus:	 a	 Riesling,	

a	Gewürztraminer,	a	Muscat	e	a	Pinot	Gris.	Atualmente,	

são	 50	 as	AOC	Alsace	 Grand	 Crus	 e	 cerca	 de	 3%	 dos	

vinhos	 alsacianos	 possuem	 tal	 distinção.	 Os	 rótulos	

devem	trazer	a	cepa,	a	safra	e	o	nome	do	terroir.	

AoC Crémant  d ’Alsace: 	 Engloba	 os 	 v inhos	

espumantes	 produzidos	 pelo	 método	 tradicional.	

Todas	 as	 cepas	 podem	 fazer	 parte	 da	 assemblage,	

exceto	a	Gewürztraminer	(muito	aromática),	embora	

a	principal	seja	a	Pinot	Blanc.	A	Pinot	Gris,	a	Riesling,	

a	Pinot	Noir	e	a	Chardonnay	também	são	empregadas	

Sylvaner Pinot
blanc

rieSling MuScat
d’alSace

tokay
Pinot griS

gewurz
traMiner

Pinot noir créMant 
d’alSace

vt Sgn

coMPatibilizaçõeS enogaStronôMicaS doS vinhoS alSacianoS

aperitivos

frutos do mar

embutidos, saladas

foie gras

Peixes grelhados

Peixes

Quiches, tortas e suflês

chucrute

aspargos

aves e carnes brancas

carnes vermelhas e caças

receitas exóticas

Queijos doces

Queijo de cabra

Queijos fortes

sobremesas
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com	 certa	 freqüência.	 São	 os	 crémants	 mais	

consumidos	na	França	hoje	em	dia.

VendanGes tardiVes e sélections
de Grains nobles
	 Os	vinhos	que	trazem	a	inscrição	Vendanges	Tardives	

(VT)	são	vinhos	doces	produzidos	a	partir	de	uvas	muito	

maduras,	 apenas	 nas	 melhores	 safras.	 As	 uvas	 são	

colhidas	várias	semanas	após	a	data	da	colheita	oficial.	

São	 quatro	 as	 castas	 que	 podem	 dar	 origem	 a	 esses	

vinhos:	 Gewürztraminer	 (mais	 utilizada),	 Pinot	 Gris,	

Riesling	e	Muscat.	A	concentração	mínima	de	açúcar,	

no	momento	da	colheita,	é	de	220	g/l	(95º	Oechsle)	para	

a	 riesling	e	a	muscat	e	de	243	g/l	 (105º	Oechsle)	para	

a	 Gewürztraminer	 e	 a	 Pinot	 Gris.	Alguns	 exemplares	

podem	exibir	aromas	botritizados	embora	a	presença	

da	podridão	nobre	não	seja	essencial	para	se	produzir	

um	VT.	Harmonizam-se	 muito	 bem	com	o	 foie	gras	e	

sobremesas	leves.

	 Os	 vinhos	 considerados	 Sélections	 de	 Grains	

Nobles	 (SGN)	 são	 uma	 variante	 dos	VT,	 na	 qual	 as	

uvas	 atingem	 uma	 concentração	 de	 açúcar	 ainda	

maior	(256	g/l	para	a	Riesling	e	a	Muscat	e	279	g/l	para	a	

Gewürztraminer	e	a	Pinot	Gris).	A	Botrytis	está	quase	

sempre	presente.	As	uvas	são	colhidas	manualmente,	

em	múltiplas	passagens.	Os	vinhos	são	untuosos,	às	

vezes	licorosos,	com	aromas	intensos	e	com	grande	

persistência.	 São	 vinhos	 de	 meditação,	 podendo	

acompanhar	algumas	sobremesas.

ProdUção
	 Segundo	o	CIVA	(Conseil	Interprofessionnel	des	Vins	

d’Alsace),	no	ano	de	2005,	foram	produzidos	1.155.000	

hl	de	vinho	(8,6%	a	menos	que	em	2004),	sendo	273.700	

hl	 sob	 a	 forma	 de	AOC	 Crémant	 d’Alsace,	 839.700	 hl	

na	AOC	Alsace	e	41.600	hl	de	AOC	Alsace	Grand	Cru.	

Essa	 produção	 encontra-se	 distribuída	 entre	 5.350	

viticultores,	 espalhados	 nas	 119	 comunas	 vitícolas	 da	

região,	com	15.300	hectares	de	vinhas	plantadas.	

	 Para	se	 ter	uma	 idéia	das	quantias	movimentadas	

no	 comércio	 de	 vinhos	 alsacianos,	 em	 2004,	 o	 total	

de	vendas	superou	€	470.000.000,00	 (em	2002,	o	PIB	

da	 Alsácia	 foi	 de	 44,3	 bilhões	 de	 euros).	 Mais	 de	 40	

milhões	 de	 garrafas	 (300.000	 hl)	 foram	 exportadas,	

correspondendo	 a	 25%	 das	 vendas	 totais	 de	 vinhos	

alsacianos	engarrafados.	

a rota dos VinHos
	 A	Rota	dos	Vinhos	da	Alsácia	é	

uma	fascinante	estrada	de	mais	

de	170	km	que	liga	Marlenheim	

(ao	 norte)	 a	 Thann	 (no	 sul).	

Passa	pelas	principais	comunas	

produtoras	de	vinhos	da	região,	

oferecendo	 aos	 viajantes	

paisagens	 cinematográficas,	

castelos	 e	 igrejas	 medievais,	

restaurantes,	 winstubs	 e	 adegas	 para	 degustação.	

A	 possibilidade	 de	 encontrar	 pequenos	 e	 grandes	

vignerons	e	degustar	seus	vinhos	entre	bate-papos	

agradáveis	permite	aos	enófilos	entender	um	pouco	

mais	desse	pequeno	pedaço	do	paraíso	na	Terra.	Em	

praticamente	 todas	 as	 cidades	 cortadas	 pela	 Route	

de	Vins	os	viajantes	encontram	pousadas	charmosas	

e	 acolhedoras.	 Em	 algumas	 delas	 existe	 ainda	 a	

possibilidade	 de	 se	 degustar	 os	 vinhos	 produzidos	

pelo	 proprietário.	 Para	 os	 mais	 apaixonados	 e	

dispostos,	 a	 Alsácia	 dispõe	 ainda	 de	 38	 Sentiers	

Viticoles,	 pequenas	 estradas	 não	 asfaltadas	 que	

cortam	centenas	de	pequenas	propriedades.	Sempre	

muito	 bem	 sinalizados,	 esses	 sentiers	 viticoles	

permitem	conhecer	o	trabalho	dos	produtores,	a	arte	

da	vinificação	alsaciana	e	as	nuances	e	delicadezas	

de	cada	um	de	seus	vinhos.


