
	 O passeio enogastronômico	realizado	pela	ABS	de	São	Paulo	
nessa	maravilhosa	região	da	França	ainda	merece	comentários
que	não	podemos	deixar	de	lado.	Além	das	visitas	às	vinícolas
de	considerável	importância,	como	Mongeard-Mugneret,	Maison	
Latour,	Louis	Jadot	e	Domaine	Long-Depaquit	(algumas	já	
comentadas	na	edição	no	04	desta	revista),	tivemos	a	experiência	
única	de	visitar	e	poder	acompanhar	a	coleta	das	famosas	trufas
da	Borgonha,	visita	coordenada	pelos	integrantes
da	“Confrérie	de	la	Truffe	de	Bourgogne”	(ver	quadro	ao	lado).	
	 Mas	nossa	viagem	não	parou	aí.	Visitamos	também
a	Fromagerie	Gaugry,	localizada	ao	lado	de	Gevrey-Chambertin.	
Essa	visita	nos	deu	a	oportunidade	de	conhecer	melhor	a	enorme	
variedade	de	queijos	produzidos	na	França,	classificados	em	
oito	famílias	diferentes,	pertencentes	a	42	apelações	de	origem	
controladas	(AOC).	A	França	produz	atualmente	1,8	milhão	de	
toneladas	de	queijo,	sendo	que	29%	dessa	produção	é	exportada.	
Entre	os	queijos	produzidos,	93%	são	de	leite	de	vaca.
	 Após	a	visita	às	instalações	da	fábrica,	com	explicações	
detalhadas	sobre	a	produção	dos	queijos,	fomos	agraciados	
com	uma	degustação	de	cinco	tipos	de	queijos	típicos	da	região:	
Soumatrain,	Plaisir	au	Chablis,	Ami	du	Chambertin,	Epoisse	AOC
e	Cendré	de	Vergy.
	 Em	Beaune,	visitamos	ainda	uma	pâtisserie	chamada	Bouché,	
pertencente	ao	mais	antigo	chocolatier	da	cidade.	Ali	pudemos	
ver	o	processo	de	fabricação	dos	chocolates,	os	diversos	tipos	
de	pastilhas	de	cacau	importadas	de	vários	paises	e	utilizadas	na	
fabricação	dos	mesmos,	além	de	degustar	10	diferentes	tipos	de	
chocolates	recheados.	Uma	sensação	indescritível	de	sabores!

 Maison Latour
	 A	nossa	visita	à	Maison	Latour	começou	pela	“tonellerie”,
ou	seja,	pela	fábrica	de	barricas	de	carvalho.	Esse	trabalho
de	construção	de	barricas	foi	desenvolvido	na	época	dos	gauleses	
como	meio	de	transporte,	mas	com	a	evolução	das	civilizações
o	carvalho	passou	a	ser	usado	para	o	envelhecimento	do	vinho.
Foi	interessante	poder	acompanhar	todo	o	processo	de	produção,	

que	perfaz	um	total	de	2.000	barricas	anuais,	das	quais	metade	é	
exportada.	O	carvalho	é	colhido	nas	florestas
de	Allier	e	de	Vosges.	Pudemos	acompanhar	também	o	processo
de	queima	interna	das	barricas	pelo	fogo,	o	qual	deve	ser	muito	bem	
controlado	para	a	perfeita	medida	de	tostagem	do	barril.	
	 Após	essa	visita	tivemos	o	prazer	de	degustar	alguns	dos	
melhores	vinhos	produzidos	pela	Maison.	Foram	ao	todo	cinco	
vinhos	brancos	e	quatro	tintos.	Entre	os	brancos	destacamos
os	seguintes:	Puligny Montrachet 1er Cru 2002	e	Corton 
Charlemagne Grand Cru 2001,	que	já	mostrava	um	aroma	bem	mais	
complexo.	É	um	vinho	que	pode	envelhecer	por	até	uns	20	anos.	
Entre	os	tintos	destacaram-se	o	excelente	Aloxe-Corton 1er Cru 
“Les Chaillots” 2002	e	o	Château Corton Grancey Grand Cru 2001,	
um	vinho	muito	bem	equilibrado.	
	 Os	vinhos	da	Maison	Latour	são	importados	pela	Aurora.

 Maison Louis Jadot
	 A	Maison	Louis	Jadot	foi	fundada	em	1859	pelo	belga	Louis	
Henry	Denis	Jadot	e	atualmente	é	dirigida	por	Pierre	Henry	Gagey.	
Visitamos	a	nova	e	moderna	vinícola,	terminada	em	1997,	onde	
fomos	muito	bem	recebidos	por	Anthony	Ravat.	No	total	da	região	
que	compreende	Chablis,	Côte	de	Nuits	e	Côte	de	Beaune,
Louis	Jadot	produz	29	Grands	Cru	e	76	Premiers	Cru,	além
dos	vinhos	comunais.	Produz	ainda	diversos	vinhos
em	Beaujolais	e	Maconnais.
	 Os	vinhos	brancos	são	fermentados	preferencialmente	em	
barris	de	carvalho	usados	e	normalmente	envelhecem	por	12	a	20	
meses.	As	uvas	dos	vinhos	tintos	são	desengaçadas,	esmagadas
e	maceradas	por	até	uma	semana,	em	contato	com	as	cascas.
Após	um	período	de	18	a	22	meses	de	envelhecimento	em	barricas	
de	carvalho,	é	feita	a	mistura	final	e	engarrafado	sem	filtração.
	 No	total	foram	degustados	quatro	vinhos	brancos	e	cinco	
tintos.	Entre	os	brancos	se	destacaram	o	Savigny-Les-Beaune 1er 
Cru ‘Clos des Guettes’	2000	e	o	Chassagne-Montrachet 1er Cru 
“Morgeot” Clos de la Chapelle	1998.	Esse	último	vinho	tinha	um	belo	
retrogosto	e	uma	ótima	persistência,	mostrando	que	um	vinho	feito	

com	uvas	de	vinhedos	velhos	e	bem
vinificado	pode	ser	um	diferencial.	
Entre	os	tintos	degustados	destacaram-se
o	Nuits-Saint-Georges 1er Cru Les Boudots	
2000,	Clos Vougeot Grand Cru	2001	e	Beaune 
1er Cru Grèves	1988.	O	último	vinho,	além
de	excelente,	foi	didático,	mostrando
o	que	um	bom	Pinot	Noir	da	Borgonha
pode	melhorar	ao	envelhecer.
	 Encerrando	a	visita,	o	atencioso	
Anthony	Ravat	nos	levou	para	uma	visita
aos	vinhedos	Grand	Cru	de	Montrachet	
e	Batard-Montrachet,	conduzindo-nos
a	pé	por	entre	as	vinhas	forradas	de	uvas	
Chardonnay,	que	seriam	colhidas	na	da	
semana	seguinte,	nos	brindando	com	uma	
visão	inesquecível	da	região.	Os	vinhos	
Louis	Jadot	são	importados	pela	Mistral.
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CONfrérie de LA truffe de BOurGOGNe
por josé carlos castro e Gloria Maria Duccini alMeiDa

trufas são cogumelos	que	crescem	em	simbiose	às	raízes	de	algumas	árvores,
principalmente	das	nogueiras	e	das	castanheiras.	Têm	cor	escura	e	forma	similar
à	de	uma	batata	pequena.
Na	Europa	são	encontradas	mais	de	20	espécies	diferentes	do	gênero	Tuber,	mas	
somente	algumas	poucas	são	comestíveis.	Os	egípcios	já	as	utilizavam	em	sua	cozinha,	
e	os	gregos	e	romanos	atribuíam	a	elas	virtudes	afrodisíacas,	mais	que	gastronômicas.	
A	trufa	negra	do	Périgord	–	Tuber	nigrum	–	é	a	mais	famosa	da	França.	
Na	Côte	d’	Or,	as	mais	famosas	são	as	“truffes	de	la	Bourgogne”	–	Tuber	uncinatum,
utilizadas	na	preparação	de	sopas,	omeletes,	saladas,	massas,	azeites	e	manteigas.	
Caçar	trufas	com	membros	da	Confraria	foi	divertido	e	elucidativo.	Dois	cães	treinados
foram	soltos	em	um	bosque	e	rapidamente	conseguiram	localizá-las.
Diferentemente	dos	porcos,	que	às	vezes	são	usados	para	este	mesmo	fim,	eles	não
comem	as	trufas	quando	as	encontram.	Contentam-se	com	biscoitos	caninos
que	recebem	como	recompensa!	
No	final,	nossa	recompensa	foi	provar	uma	“terrine	de	foie	gras”	com	trufas
da	Borgonha,	preparadas	pelo	pessoal	da	Confraria,	e	assim	pudemos	conferir
o	maravilhoso	sabor	e	versatilidade	desta	que	pode	ser	considerada	um	dos	Grands
Crus	dos	ingredientes	da	gastronomia.

Serviço: Confrérie de la Truffe de Bourgogne - localizada na cidade de Is-sur-Tille
Fone: 03 8072 1473 - www.confreriedelatruffedebourgogne.asso.fr
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CurSOS dA ASSOCiAçãO BrASiLeirA de SOMMeLierS - SãO PAuLO
Cursos, degustações, viagens. Conheça as diversas atividades que a ABS-SP tem para oferecer.

curso básico 

Para os que estão interessados em adquirir conhecimentos iniciais do mundo do vinho.

este curso é ministrado às segundas ou quintas-feiras, num total de oito aulas.

o próximo curso será em janeiro de 2006.

curso avançado 

é destinado aos que já completaram o curso Básico e desejam aprimorar seus conhecimentos,

tanto teóricos quanto práticos, ou seja, melhorar as habilidades da degustação propriamente dita. 

nesses moldes, não tem similar no Brasil.

curso de países

este curso é composto de oito aulas, sendo quatro referentes aos principais países produtores

de vinho do novo Mundo e quatro de países do Velho Mundo. em todas as aulas são degustados 

vinhos representativos dos países abordados.

curso de enogastronomia

é destinado àqueles que se interessam em harmonizar vinhos com os diferentes pratos da culinária 

internacional. tem como pré-requisito o curso Básico e, de preferência, o curso de Países.

curso de champagne e espumantes

este curso acontece normalmente no mês de novembro, época em que os vinhos espumantes

como champagne, cava, Prosecco, etc. estão em alta devido às festividades de fim de ano.

tem quatro aulas e aborda com profundidade os vinhos espumantes de champagne e de outras 

partes do mundo.

Nota: Esses cursos também são ministrados nas seções do interior da ABS-SP: Campinas, São José dos Campos, São Carlos e Sorocaba.


