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	 Uma	das	melhores	experiências	que	um	apreciador	de	

vinhos	pode	ter	é,	sem	dúvida	nenhuma,	conversar	com	

quem	produziu	o	vinho	que	está	degustando,	o	“pai	da	

criança”.		Agora,	se	esta	pessoa	for	um	dos	grandes	enólogos	

do	mundo,	este	prazer	será	com	certeza	aumentado	de	

forma	exponencial.	Foi	este	exatamente	o	caso	do	evento	

promovido	pela	Mistral	em	São	Paulo,	com	a	presença	de	

Bruno	Prats,	um	nome	de	reconhecimento	internacional,	

pelo	brilhante	trabalho	desenvolvido	ao	longo	de	muitos	

anos	no	Château	Cos	d’Estournel,	em	Bordeaux.	Fazendo	

as	 honras	 da	 casa,	 Ciro	 Lilla,	 proprietário	 da	 Mistral	 e	

Otávio	Lilla,	seu	filho	e	diretor	da	empresa,	que	além	de	

anfitrião	se	revelou	um	excelente	intérprete.

	 O	 foco	 deste	 evento	 em	 terras	 paulistanas	 foi	

trabalho	 de	 Prats	 no	 Douro,	 em	 conjunto	 com	 a	

tradicionalíssima	 família	 Symington,	 usando	 toda	 a	

sua	experiência	na	elaboração	de	vinhos	de	altíssima	

qualidade,	 com	 uvas	 extraídas	 dos	 excepcionais	

vinhedos	plantados	em	terreno	duriense.

	 Uma	 diferença	 básica,	 segundo	 Prats,	 na	 produção	

de	 vinho	 do	 Porto	 e	 vinho	 do	 Douro	 é	 o	 processo	 de	
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extração.	No	caso	do	vinho	do	Porto	a	extração	é	curta	

e	violenta,	com	pouco	contato	do	líquido	com	as	cascas.	

Para	a	produção	do	vinho	do	Douro	(Douro	DOC),	no	caso	

o	Chrysea	e	o	Post	Scriptum,	Prats	adotou	a	maceração	

prolongada,	com	extração	lenta	e	gentil	de	cor	e	taninos.	

Essa	opção	muda	radicalmente	a	qualidade	dos	taninos	

do	 vinho,	 tornando-os	 muito	 mais	 finos,	 conferindo	 ao	

vinho	uma	textura	sedosa	e	agradável.	

chrysea, um vinho de muitas Quintas
	 A	proposta	do	Chrysea	foi	de	se	produzir	um	vinho	de	

corte,	a	partir	de	uvas	de	diferentes	vinhedos,	localizados	

na	Quinta	do	Bomfim,	Quinta	do	Vesúvio,	Quinta	da	Vila	

Velha	 e,	 a	 partir	 de	 2004,	 da	 recém-adquirida	 Quinta	

da	 Perdiz.	 A	 idéia	 inicial	 era	 produzir	 um	 único	 vinho,	

o	Chrysea,	mas	a	qualidade	da	safra	de	2002,	 fora	dos	

rígidos	parâmetros	estabelecidos	para	o	vinho,	forçou	o	

lançamento	 do	 Post	 Scriptum,	 que	 seria	 como	 que	 um	

segundo	vinho,	bem	aos	moldes	de	Bordeaux.

	 Para	mostrar	na	prática	todos	estes	conceitos,	Bruno	

conduziu,	de	 forma	brilhante,	uma	degustação	de	 seus	

vinhos,	começando	por	uma	surpreendente	amostra	de	

barrica	de	seu	post scriptum 2005,	uma	bomba	de	frutas,	

com	 exuberantes	 aromas	 de	 cerejas,	 entremeados	 a	

violetas	e	chocolate.	Uma	criança	de	futuro	brilhante,	que	

deverá	sair	da	barrica	em	julho	de	2006.	

	 Seguiram-se	 os	 post scriptum 2004,	 safra	 muito	

interessante	e	de	alta	qualidade	no	Douro,	que	mostrou	

boa	 fruta,	 aromas	 de	 caramelo	 e	 chocolate,	 com	 boa	

persistência,	 corpo	 médio	 e	 taninos	 finos,	 e	 o	 post 

scriptum 2002,	que	claramente	se	ressente	da	safra	difícil,	

mostrando-se	com	aroma	discreto,	pouco	concentrado	e	

pronto	para	consumo.

	 As	estrelas	da	noite	vieram	na	seqüência,	abrindo	com	o	

chrysea 2004,	um	vinho	hedonístico,	exuberante,	sedutor	

e	 claramente	 em	 estilo	 Novo	 Mundo	 (propositalmente,	

como	 nos	 confidenciou	 Bruno).	 Certamente	 será	 um	

campeão	de	vendas,	pois	cativa	imediatamente	com	seus	

intensos	aromas	de	frutas	em	compota,	com	notas	florais	

(violetas),	“ataque	quase	doce”,	fruto	da	maturidade	das	

uvas	e	do	álcool	elevado,	ótima	acidez,	 textura	sedosa,	

longa	persistência	e	grande	concentração	de	sabores.	

	 Em	 seguida	 foram	 apresentados	 o	 chrysea 2003,	

um	ano	clássico	no	Douro	segundo	Prats,	com	um	perfil	

semelhante	 ao	 do	 2004,	 mas	 já	 mostrando	 aromas	 de	

evolução	(couro	e	estábulo),	mesclados	a	frutas	maduras,	

especiarias	e	chocolate.	Encorpado	e	bastante	concentrado,	

o	2003	tem	persistência	longa	e	retroolfato	agradável.

	 Daqui	 para	 frente,	 entramos	 nitidamente	 em	

terreno	 francês,	 pois	 os	 outros	 dois	 Chrysea,	 o	 2001	 e	

2000,	claramente	privilegiam	a	fineza	e	a	elegância	em	

detrimento	da	potência	e	da	fruta.	O	chrysea 2001	exibe	

frutas	maduras,	notas	florais,	toques	animais	evidentes,	

com	fundo	balsâmico,	mesclado	a	especiarias	e	tostado.	

Aqui,	 o	 corpo	 e	 a	 concentração	 são	 médios	 e	 o	 final	

muito	 sutil.	 Um	 belo	 vinho.	 O	 chrysea 2000	 mostra	

caráter	e	fineza,	com	cor	rubi	mais	evoluída	e	aromas	já	

algo	 etéreos,	 de	 frutas	 decadentes,	 com	 notas	 animais	

e	 empireumáticas,	 mostrando-se	 macio,	 equilibrado,	

elegante	e	fresco,	pronto	para	ser	consumido.

anwilka, a novidade Que vem da África do sul
	 Perguntado	 sobre	 planos	 futuros,	 Prats	 nos	 contou	

sobre	 seu	 novo	 vinho	 sul-africano,	 o	 anwilka.	 Ainda	

inédito	no	Brasil,	o	Anwilka	é	proveniente	da	prestigiada	

região	 de	 Stellenbosch,	 produzido	 em	 conjunto	 com	 a	

tradicional	 vinícola	 Klein	 Constantia,	 com	 uvas	 de	 uma	

propriedade	de	48	hectares,	dos	quais	apenas	12	estão	

sendo	utilizados	para	a	produção	de	vinhos.	Trata-se	de	

um	corte	de	Cabernet	Sauvignon	50%	e	Syrah	50%,	de	

vinhedos	com	rendimento	de	40	hectolitros	por	hectare,	

com	 passagem	 de	 9	 meses	 em	 barricas	 de	 carvalho	

francês	novo	e	de	segundo	uso.	Foram	produzidas	apenas	

4.000	caixas,	 totalmente	vendidas	pelos	negociantes	de	

Bordeaux	e	o	vinho,	conforme	nos	disse	Prats,	foi	avaliado	

de	 modo	 informal	 por	 Robert	 Parker	 como	 “o	 melhor	

vinho	da	África	do	Sul	já	provado	por	ele”.	Aguardamos	

ansiosos	a	oportunidade	de	conferir.
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