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 a riesling, a grande uva da alemanha, vem aos 

poucos mostrando todo o seu caráter e qualidade, não 

só em seu país de origem e na alsácia, onde, diga-se de 

passagem, faz sucesso há muito tempo, como também 

em muitos países em todo o mundo, como austrália (no 

Clare Valley), Nova zelândia (em Central otago) e Chile 

(no Vale de Casablanca), só para citar alguns exemplos. 

 Para evitar confusão com outras uvas é bom que 

se esclareça que estamos falando da nobre riesling 

renana e não da riesling itálica, cultivada no norte da 

itália e amplamente difundida no Brasil, em especial 

na serra gaúcha, onde entra na constituição de vários 

espumantes ali produzidos.

 a riesling renana, como o próprio nome sugere, 

é uma casta muito antiga nascida às margens do rio 

reno. Como sinônimos pouco usuais temos “edle 

gewürztraube”, na alsácia, e “Pétracine”, no mosel. 

É uma casta extremamente sensível ao terroir, portanto 

sua aclimatação em regiões fora de sua origem é um dos 

maiores desafios para os viticultores. Nesse sentido, as 

regiões alemãs dos rios reno e mosel, além da alsácia, 

na frança, são o modelo ideal para aqueles que tentam, 

de forma séria e consciente, reproduzir todas as virtudes 

de uma das mais extraordinárias castas brancas. 

PrinciPais características da riesling renana

 a riesling é uma cepa de maturação tardia, 

exigindo clima relativamente frio e de grande insolação 

no período de amadurecimento. seus rendimentos 

por parreira devem ser baixos, sob pena do vinho 

resultante mostrar-se sem nenhum atrativo. Por essas 

razões, os bons vinhos de riesling nunca são baratos 

e somente em algumas regiões muito particulares do 

Novo mundo ela mostra seu verdadeiro potencial. 

 a riesling, em sua melhor forma, apresenta quase 

rainha das uvas brancas, a nobre e subestimada riesling

finalmente começa a conquistar admiradores em todo o mundo

Riesling, uma uva
de personalidade marcante



albert mann riesling tradition 2003 - 12º Atingimos aqui um degrau superior em complexidade, em que o caráter mineral com petróleo
e defumado aparece associado a frutas frescas (maçãs), com exóticas notas herbáceas de erva-doce e aniz, com ataque mais pesado e boa maciez,
retro mineral e persistência final longa. (89/100)

marcel deiss riesling altenberg de bergheim 2001 Para aqueles que consideram a Riesling uma uva monocórdica, incapaz de dar origem
a vinhos de grande complexidade, este exemplar do “enfant terrible” Marcel Deiss, um dos pais da biodinâmica, mostra o quanto um preconceito pode
nos custar. Começa sua diferenciação pela cor dourada, marcando a maturidade de seus cinco anos de vida, associada a deliciosos aromas de frutas 
secas e tropicais com notas de mel, florais e defumadas, com muita intensidade e grande persistência aromática. Untuoso na boca, macio e com presença 
de açúcar residual (provavelmente mais de 50 g/l), exibe ótima acidez, bom corpo e retroolfato de frutas em calda, com persistência muito longa. (94/100)

domaine trimbach riesling cuvee frederich emile 2000  Fazendo jus a sua fama de ser um dos produtores mais tradicionais da Alsácia,
este vinho de Trimbach era certamente o menos evoluído de todos os degustados, apesar de seus seis anos de vida. Com tonalidade verdeal, toques 
minerais, defumados e acidez tão intensa que dá a falsa sensação de adstringência, associada à agressiva acidez málica, permite-nos imaginar
uma vida de 10 a 15 anos para este vinho de muito bom corpo e caráter mineral marcante. (90/100)

riesling grand cru schlossberg Paul blanck 2000 Mais peso na boca, com marcante mineralidade deve evoluir nos próximos 10 anos),
são as marcas registradas deste vinho de corpo intenso e caráter muito frutado (cítricos e maçãs verdes). (89/100)

cuvee st catherine clos des caPucines domaine Weinbach 1996 Único exemplar não disponível no mercado, este maravilhoso e exclusivo
vinho, originário do lendário Clos des Capucines, monopólio das irmãs Weinbach, demonstra a potencialidade e complexidade da Riesling. Ainda com 
reflexos verdeais apesar de seus dez anos, mistura aromas primários, como maçãs e cítricos finos, com aromas terciários, exóticos, como azeitonas, 
trufas brancas e especiarias (pimenta branca). Possui intensa acidez, contrabalançada pela untuosidade e maciez dignas da grandiosidade
de uma obra de Wagner, ou seja, potente com grande harmonia. Para ser guardado por mais 15 a 20 anos!!! (97/100)
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sempre aromas florais, cítricos e minerais. No entanto, 

sua complexidade aromática pode ser bem mais ampla, 

com aromas de damasco, maracujá, mel, especiarias, 

frutas confeitadas, hidrocarbonetos (querosene, gasolina, 

petrolato), entre outros.

 uma outra grande qualidade desta casta é sua 

propensão ao ataque da Botritys Cinerea (ver matéria nesta 

edição), gerando vinhos doces extremamente complexos e 

de grande potencial de guarda.

 O uso de carvalho no processo de vinificação da Riesling, 

na imensa maioria das vezes, é muito pouco adequado. ao 

contrário de outras cepas, que se beneficiam com os toques 

amadeirados ganhando certa complexidade, a riesling 

não se presta a esta maquiagem, fazendo prevalecer seus 

aromas primários e o típico traço mineral. a diversidade 

de estilos de vinhos que gera é mais um dos trunfos desta 

excepcional casta. Podemos encontrar inúmeros exemplos 

de rieslings mais secos, dos quais a perfeição pode ser 

atingida em vinhos da alsácia, chegando até os grandes 

vinhos doces produzidos com uvas atacadas pela Botrytis, 

tais como os sgN (sélection des grains Nobles) na alsácia 

e os trockenbeerenauslese na alemanha. 

Uma visão da Riesling na Alsácia
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