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 Quem programou uma ida à alemanha, por 

conta da Copa do mundo, não precisa restringir 

a viagem apenas aos magníficos estádios de 

futebol construídos ou remodelados para receber 

as melhores seleções do mundo. uma boa 

pedida é aproveitar para conhecer também suas 

belíssimas regiões vinícolas. Basta um mínimo 

de planejamento, muito facilitado pelo fato de a 

alemanha ser um dos países mais bem dotados 

de infra-estrutura de transportes, seja por sua 

impecável rede de rodovias seja pela qualidade de 

suas ferrovias. Para ajudar na gostosa tarefa, wine 

style preparou esta reportagem especial sobre os 

vinhos e as principais regiões vinícolas alemãs.

 Porta de entrada da alemanha, pois é por ela 

que chega a grande maioria dos vôos destinados 

ao país, Frankfurt é a melhor base de exploração 

das principais regiões vinícolas alemãs. Por sua 

localização, é nas cercanias de Frankfurt que a 

Seleção Brasileira ficará concentrada para os três 

primeiros jogos da Copa, respectivamente em 

Berlim, contra a Croácia, no dia 13 de junho, 

em Munique, contra a Austrália, no dia 18, e em 

Dortmund, contra o Japão treinado por Zico, no 

dia 22. aproveitando o intervalo entre os jogos 

é perfeitamente possível visitar algumas dessas 

regiões, principalmente se o turista alugar um carro 

e usar as famosas autobahn (auto-estradas). nessas 

esplêndidas rodovias, em geral, não há limite 

de velocidade, por isso recomenda-se cuidado 

redobrado após um dia dedicado às degustações.

 ao redor de Frankfurt, em diferentes direções, 

ficam as regiões de Mosel-Saar-Ruwer, 

Rheingau, Rheinhessen, Nahe, Mittelrhein, 

Pfalz, Hessische Bergstrasse e Franken. um 

pouco mais distantes, mas rapidamente acessíveis 

pelas autobahn, as regiões de Ahr, Württemberg 

e, mais ao sul, Baden. as duas regiões restantes 
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Bernkastel, separada de Kues por uma ponte, abriga o vinhedo mais famoso da Alemanha, cujo único rival é o de Johannisberg, dominado pelo 
castelo que lhe dá nome (aqui coberto de neve). Para quem gosta de caminhadas, trilhas sinalizadas permitem que se percorra a pé muitos vinhedos



(Saale-Unstrut e Sachsen) ficam na antiga alemanha 

or ien ta l .  De pendendo  do  t empo  d i spon íve l  é 

possível percorrer duas, três ou até quatro regiões 

de cada vez. 

 Como cada região tem atrativos específicos (além, é 

claro, do próprio vinho), manda a lógica começar pelas mais 

representativas do vinho alemão Mosel-Saar-Ruwer 

e Rheingau são, provavelmente, a primeira escolha de 

qualquer enófilo. É nessas duas regiões que a Riesling, uva 

símbolo de todo o potencial que um grande vinho alemão 

pode alcançar, encontra sua melhor expressão. além disso, a 

paisagem é muito bonita. em ambas, os melhores vinhedos 

estão situados nas encostas dos vales que acompanham, 

respectivamente, o Mosel e o Reno. Dizer qual das duas 

produz o melhor vinho é questão muito subjetiva. 

 o mosel vem da França e entra na alemanha, 

passando por luxemburgo, próximo à histórica cidade 

de trier, onde nasceu Karl marx. De origem romana, 

ela é Patrimônio da Humanidade e vale a pena visitá-

la. logo depois, o mosel recebe a companhia de dois 

afluentes menores, o Saar e o Ruwer, que com ele dão 

nome à região. os melhores vinhedos estão plantados nas 

encostas escarpadas do vale. Por isso, o custo de produção, 

e conseqüentemente dos melhores vinhos, é muito alto. O 

vinhedo mais famoso do mosel, e também da alemanha, 

é o Bernkastel, nas cidades gêmeas de Bernkastel e Kues, 

separadas por uma ponte no rio. a parcela mais famosa do 

Bernkastel é a Doctor, do produtor Dr.h.t.thanische. o 

Bernkastel Doctor, possivelmente o mais reputado vinho 

alemão, deve sua famaao fato de, no final do século 

XiX, ter-se tornado um dos vinhos favoritos do rei 

eduardo vii, da inglaterra. mas atenção! Bernkastel 

pode ser usado no rótulo de muitos vinhos produzidos 

com a uva Muller-Thurgau, de pior qualidade. Isso é 

possível porque a legislação alemã é muito confusa.

os grandes vinhos do mosel

e do rheingaU são 100% riesling

 Como todas as regiões vinícolas alemãs, o mosel é 

percorrido por uma estrada, a Moselweinstrasse, que 

acompanha o percurso do rio, alternando-se entre suas 

duas margens. O vale do Mosel e de seus dois afluentes 

é responsável por alguns dos melhores, mais aromáticos 

e mais elegantemente sutis vinhos alemães. os grandes 

vinhos do Mosel, assim como os do Rheingau, são 100% 

Riesling. Eles têm ótima acidez, que lhes confere frescor e 

longevidade, e são extremamente aromáticos, combinando 

florais e frutados. Toques minerais e de alcatrão/querosene, 

assim como o característico cheiro de “pedra de isqueiro”, 

também costumam ser associados aos melhores rieslings.  

Mas infelizmente muitos vinhos do Mosel são, no máximo, 

agradáveis e adocicados. E simplesmente se aproveitam da 

fama da região, a exemplo dos populares Zeller Schwarze 

Katz, que estampam no rótulo o conhecido “gato negro”. 

são vinhos baratos, produzidos, em geral, com a muller-

thurgau, uma das uvas mais plantadas no país. um 

híbrido de riesling e gutedel, a muller-thurgau é uma 

uva de maturidade precoce e alta produtividade. Por essas 

características, espalhou-se por muitas regiões. 

 Se a região de Mosel-Saar-Ruwer tem o Bernkastel, 

o Rheingau tem o Johannisberg, que disputa com ele a 

primazia entre os Riesling alemães. Aqui a situação é ainda 

mais complicada. Johannisberg é, ao mesmo tempo, o nome 

de um castelo (antiga abadia beneditina), do vilarejo onde 

ele está localizado e do Bereich (distrito) que compreende 

literalmente toda a região do rheingau. Portanto, todo 

cuidado é pouco.  Johannisberg é um nome tão popular que, 

nos estados unidos (Califórnia) e em outros países, passou 

a designar simplesmente os varietais à base de riesling. 

O Schloss Johannisberg está ligado à própria história do 

vinho alemão, pois o plantio dos primeiros vinhedos é 

atribuído a Carlos Magno, que viveu na região. O episódio 

mais famoso de sua longa história teria ocorrido em 1775. 

Naquele ano, a autorização para o início da colheita por 

seu proprietário, obrigatória na época, demorou a chegar, 

e as uvas foram colhidas supermaduras, muitas já atacadas 

pela chamada “podridão nobre”. O vinho resultante 

acabou dando origem à categoria spätlese. 

 O Rheingau é uma região pequena, com cerca de 36 

quilômetros de extensão, entre as cidades de Bingen e 

Mainz, próxima a Frankfurt, e um total de 3.000 hectares 

de vinhedos (contra mais de 10.000 de Mosel, por exemplo). 

As uvas brancas predominam amplamente (85%), sendo 

que a Riesling responde por quase 80% desse total. Em 
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geral, considera-se que os vinhos do Rheingau têm um 

pouco mais de corpo e concentração que os do Mosel sem 

perder a sutileza. mas precisam de mais tempo em garrafa 

para atingir o apogeu, quando exibem deliciosos aromas 

de mel e de frutas maduras. os produtores do rheingau 

têm demonstrado grande preocupação com a qualidade de 

seus vinhos. Prova disso foi a criação do consórcio Charta 

(pronuncia-se Carta), para designar os melhores vinhos 

secos da região. Mais recentemente, em 2000, foi criada 

uma nova classificação no Rheingau, “Erstes Gewächs”, 

que corresponde, grosso modo, ao “grand cru” francês. 

Franken (FranCônia) é a úniCa 
região onde a silvaner impera
 se mosel e rheingau são escolhas mais ou menos 

óbvias como etapas iniciais de uma viagem às principais 

regiões vinícolas alemãs, a partir daí é mais uma questão de 

gosto, de tempo ou de logística. Franken (Francônia) pode 

ser uma opção interessante por ser a única região onde a 

uva branca usada nos melhores vinhos é a Silvaner, que em 

geral produz apenas vinhos medianos. Aqui não. Talvez em 

razão do clima continental, com verões quentes e secos e 

invernos muito rigorosos, os melhores vinhos da Francônia 

Vinhedos e igreja de Nossa Senhora, em Worms: aqui nasceu o Liebfraumilch
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são secos, encorpados e apresentam aromas tipicamente 

terrosos e defumados. São vinhos que acompanham muito 

bem a culinária típica e algo rústica da região: chucrute, 

salsichas  variadas, joelho de porco. outra característica 

que os distingue é a garrafa, a famosa “bocksbeutel”. Ao 

contrário de seus vizinhos famosos, Mosel e Rheingau, 

que utilizam as chamadas garrafas “renanas”, verdes ou 

marrons segundo a origem, a Francônia tem uma garrafa 

própria, menor e bojuda, semelhante à do matheus rosé

 Francônia é a única região vinícola da Baviera, 

estado que é também grande produtor de cerveja. As 

enormes cervejarias são um dos muitos atrativos de 

sua capital, Munique. Uma das maiores cidades da 

Alemanha, Munique merece pelo menos dois ou três 

dias de dedicação exclusiva, pois conta com excelentes 

museus (o Deutsches museum é considerado um dos 

melhores museus de ciência do mundo). Não muito longe 

de Munique, o castelo Neuschwanstein merece uma 

visita. Ele foi construído por Ludwig II, o “rei louco” 

da Baviera, que ali viveu seus últimos seis meses. O 

castelo da “Bela Adormecida”, na Disney, foi inspirado 

por Neuschwanstein. Já a nova atração de Munique é 

bem mais mundana: a Allianz Arena, o novo estádio de 

futebol da cidade, obviamente um dos mais modernos 

do mundo, cuja iluminação externa muda de cor todas 

as noites. É lá que, no dia 9 de junho, acontecerá o jogo 

inaugural da Copa, entre alemanha e Costa rica.

Baden é o Correspondente 

alemão da alsáCia FranCesa

 A Francônia faz fronteira com Baden e Württemberg, 

que embora sejam regiões vinícolas distintas formam 

um único estado. Baden, a mais longa das regiões 

vinícolas, se estende por aproximadamente 400 

quilômetros, do norte da Francônia até o lago 

Constance (Bodensee). geograficamente falando, 

Baden é o correspondente alemão da Alsácia francesa 

Ruínas de fortalezas medievais são comuns às margens do Reno e do Mosel
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(que, em diversos períodos, foi também alemã), da 

qual está separada pelo Reno e pela Floresta Negra. O 

clima da região é ensolarado e quente, com a maioria 

dos vinhedos situada em áreas planas ou encostas 

suaves. Por sua extensão, diversidade de microclimas 

e solos, Baden produz ampla gama de vinhos, brancos 

e tintos, concentrados em grandes cooperativas. 

entre as brancas, as variedades mais plantadas são 

a muller-thurgau, a ruländer (Pinot gris), gutedel 

(Chasselas), weissburgunder (Pinot Blanc) e silvaner; 

entre as tintas, a principal é a spätburgunder (Pinot 

Noir), que dá origem tanto a vinhos tintos como ao 

popular rosé weissherbst, também encontrado em 

Württemberg. Os vinhos de Baden são mais maduros e 

alcoólicos, mas têm baixa acidez, funcionando melhor 

com comida do que se tomados sós. As principais 

cidades da região são Baden-Baden, famosa por seu 

spa, e Heidelberg, que abriga a universidade mais 

antiga da alemanha, além de um imponente castelo

 o lago também é o limite sul da região de 

Württemberg, que começa ao norte de Frankfurt. Em 

Württemberg são os vinhos tintos que predominam (as 

uvas tintas respondem por 50% da área plantada). A 

principal casta é a trollinger, seguida pela Portugieser 

e pela Spätburgunder (Pinot Noir). A Trollinger dá 

origem a vinhos leves e frescos, porém de pouco corpo, 

que é aliás uma característica da esmagadora maioria 

dos tintos alemães. as mesmas uvas dão origem, 

como em Baden, ao Weissherbst, um rosé pálido, ou, 

em corte com uvas brancas, a outro rosé igualmente 

popular, o Schillerwein. A principal cidade da região, 

que é banhada pelo rio Neckar, é Stuttgart, sede da 

antiga mercedes-Benz, hoje Daimler-Chrysler (os 

fãs do automobilismo não perderão a oportunidade 

de visitar seu museu). espremida entre Baden, da 

qual é praticamente uma continuação, e Francônia, 

Hessiche Bergstrasse, a menor e menos conhecida 

das regiões vinícolas, produz vinhos frutados e com 

boa acidez. riesling, muller-thurgau, silvaner e 

Rülander são as variedades mais cultivadas. Mas os 

turistas são muito mais atraídos pela região com a 

qual faz face do outro lado do Reno: Rheinhessen.  

rheinhessen, a maior

região prodUtora, é a terra

do notório lieBFraUmilCh

 Rheinhessen é delimitada por três rios: o próprio Reno, o 

Nahe e o Pfalz, que, aliás, dá nome a outra região. É a maior 

em área plantada (mais de 26 mil hectares de vinhedos) 

e em 2005 foi a primeira em produção. Também aqui as 

uvas brancas predominam (quase 80% do total), sendo 

que as variedades mais cultivadas são a Muller-Thurgau e 

a silvaner. entre as tintas, destacam-se a Dornfelder, uma 

casta nativa, e a Portugieser. 

a grande maioria dos vinhos 

de rheinhessen são apenas 

medianos, a começar pelo 

notório liebfraumilch (“leite 

da senhora amada”, já que 

se atribui o nome a um 

vinhedo vizinho à igreja de 

nossa senhora, em worms), 

que já chegou a representar 

50% de toda a exportação 

de vinhos alemães. regra 

geral, o liebfraumilch é um 

vinho leve e adocicado. em 

termos vinícolas, a capital do rheinhessen é nierstein, de 

onde provêm os melhores vinhos dessa região. O problema 

é que o nome é usado também para identificar o distrito e 

o grosslage, uma área maior, que engloba um conjunto de 

vinhedos. o melhor do rheinhessen talvez seja a cidade de 

Mainz, na confluência dos rios Reno e Main, que banha a 

vizinha Frankfurt. mainz é famosa por sua catedral e por ser 

a cidade natal de gutemberg. 

 Das regiões que originalmente tinham Rhein (Reno) 

no nome, uma o perdeu em 1992: Rheinpfalz virou 

apenas Pfalz (Palatinado). É a segunda maior região em 

extensão de vinhedos (pouco mais de 23 mil hectares), mas 

ocasionalmente a primeira em produção (em 2005 foi a 

segunda). a razão é o clima. localizada entre rheinhessen 

e a fronteira da França (muitos de seus vinhos poderiam ser 

confundidos com os da vizinha Alsácia), Pfalz é a região 

mais seca e ensolarada do país. e a maioria dos vinhedos se 

localiza em terras planas ou encostas pouco inclinadas. Pfalz 

produz vinhos de alta qualidade, destacando-se os brancos 

à base de riesling, a variedade mais plantada, e de 

Gewürztraminer (pequena produção de alta qualidade). 

É na região de Pfalz que fica a menor das cidades-sede da 

Copa do Mundo: Kaiserlautern, na fronteira com a França. 

Seu estádio, totalmente renovado para os jogos da Copa, leva 

o nome de Fritz walter, o capitão da seleção alemã campeã 

do mundo em 1954, na Suíça, derrotando a lendária seleção 

húngara comandada por Puskas.

 Ao contrário de Pfalz, a região de Mittelrhein, a 

noroeste de Frankfurt, é 

muito mais conhecida pela 

beleza de suas paisagens do 

que pela qualidade de seus 

vinhos, ainda que estes não 

sejam necessariamente ruins. 

os grandes atrativos são a 

espetacular garganta (ou 

desfiladeiro) do Reno, nas 

proximidades de Koblenz, e 

o rochedo lorelei, debruçado 

dramaticamente sobre o rio. 

a principal uva cultivada no 

mittelrhein é a riesling. Como 

o rendimento dos vinhedos é baixo, é possível produzir vinhos 

de qualidade muito boa e elevada acidez. Nos anos bons, 

esses vinhos são em geral consumidos nas “weinstuben” 

locais; nos ruins, as uvas são usadas na produção de sekt, o 

popular espumante alemão. Bonn, a antiga capital federal, é 

um centro universitário e musical, cujo filho mais famoso é o 

genial compositor Beethoven (a casa onde nasceu é hoje um 

museu). A vizinha Colônia (Köln) abriga a maior catedral 

gótica da Alemanha e será uma das cidades-sede da Copa.

ahr e nahe são regiões

menos ConheCidas, mas

de grande Beleza natUral

 A menos de 15 minutos de Bonn pela autobahn chega-

se a uma das menores (500 hectares) e menos conhecidas 

regiões vinícolas da Alemanha: Ahr. Banhada pelo rio do 

mesmo nome, um tributário do Reno, Ahr é uma das mais 

belas regiões da Alemanha, alternando vales e florestas. 

Curiosamente, por ser uma região mais ao norte, de clima 

mais frio, a maioria dos vinhedos de ahr são plantados com 

uvas tintas. a principal é a spätburgunder (Pinot noir), 

seguida pela Portuguieser. riesling e muller-thurgau são 

as principais castas brancas. ahr produz tintos leves e rosés, 

que combinam adequadamente com a culinária local, à 

base de carnes defumadas, presuntos, cogumelos e trutas.

 Como ahr, a região de Nahe também é pouco 

conhecida e até certo ponto ignorada pelos turistas por estar 

situada entre vizinhas mais famosas e acessíveis: Mosel-

Saar-Ruwer, Rheinhessen e Rheingau. Nahe também é 

uma região de grande beleza, proporcionada pelos vales 

bastante escarpados do rio que lhe dá nome, um pequeno 

afluente do Reno que corre paralelo ao Mosel. Mas, não 

bastasse a beleza natural, nahe produz alguns dos melhores 

vinhos brancos alemães, considerados uma espécie de 

síntese das qualidades de um Mosel, de um Rheingau e dos 

bons rheinhessen. obviamente, a casta predominante é a 

riesling, seguida pela muller-thurgau e pela silvaner.

leipzig e dresden,

na antiga alemanha oriental, 

valem Uma visita.

 Esgotadas as regiões que se situam na área de influência 

de Frankfurt, restam as duas situadas na antiga alemanha 

Oriental: Saale-Unstrut e Sachsen. o futuro de ambas é 

bastante promissor. o clima continental, com verões bastante 

quentes e invernos rigorosos, oferece boas perspectivas para 

a produção de vinhos de qualidade, ainda que a Riesling seja 

pouco plantada (as variedades mais cultivadas são a sempre 

presente muller-thurgau e a silvaner).

 saale-unstrut e sachsen podem ser facilmente acessadas 

por quem for a Berlim para o jogo de estréia do Brasil ou para 

a final da Copa, no dia 9 de julho. E ambas reúnem atrações 

suficientes para justificar um roteiro próprio, já que ficam 

próximas uma da outra. Saale-Unstrut fica nas redondezas 

da cidade de Leipzig, a “pequena Paris”, única cidade da 

antiga Alemanha Oriental que será sede de jogos da Copa. 

Leipzig não precisaria exibir outras credenciais que não a de 

ser a cidade onde viveu aquele que muitos apreciadores da 

música clássica consideram o maior compositor de todos os 



tempos: Johann Sebastian Bach. Dresden, a capital de Sachsen 

(Saxônia) não fica atrás. Embora tenha sido arrasada por um dos 

mais controversos bombardeios aliados na última guerra (a cidade, 

de grande importância histórica, não era alvo militar), Dresden 

teve muitas de suas construções recuperadas. a restauração da 

mais importante delas, a igreja de nossa senhora, um tesouro de 

arte barroca, só foi concluída no ano passado. 

 a capital da alemanha, totalmente reconstruída depois 

da guerra, é o símbolo da reunificação, que teve início com 

a queda do muro (“die Mauer”), em 1989. Berlim é uma 

das cidades mais fascinantes e cosmopolitas da europa. a 

chamada “ilha” dos museus, no rio Spree, um dos maiores 

acervos de arte antiga do mundo, a nova cúpula em vidro 

do reichstag, a porta de Brandenburgo são apenas alguns 

de seus muitos atrativos, a que se somou, em 2005, o 

memorial às vítimas do holocausto.

os “vinhos da Copa” serão 

vendidos até nos estádios

de FUteBol

 Mesmo quem for à Alemanha unicamente para assistir 

aos jogos da Copa do Mundo não estará longe do vinho 

alemão. Por um acordo entre a FiFa e o instituto do 

vinho alemão, apenas vinhos alemães serão servidos nos 

centros de hospitalidade dos estádios onde serão realizados 

os jogos. Foram selecionados cinco brancos, cinco tintos e 

um sekt, de diferentes regiões do país. além desses onze 

produtores, outros dezesseis foram autorizados a usar os 

logotipos oficiais da Copa do Mundo de 2006 no rótulo de 

seus vinhos. Uma lista desses vinhos está disponível no site 

do instituto (www.deutscheweine.de).

 Por último, uma boa notícia para os enófilos que pretendem 

visitar a Alemanha por ocasião da Copa. A safra de 2005 foi 

considerada muito boa para os vinhos alemães em geral, 

inclusive tintos. De particular interesse para os apreciadores 

dos fantásticos vinhos doces do país é o fato de que a colheita 

de uvas para os vinhos Beeren e trockenbeerenauslese, tanto 

no mosel como no rheingau, foi particularmente generosa 

em razão do clima ensolarado que prevaleceu até o final do 

outono. “Os vinhos de 2005 são dignos de um evento tão 

importante como a Copa do Mundo de 2006” resumiu Armin 

Göring, diretor-geral do Instituto do Vinho Alemão.

G u i l h e r m e  V e l lo s o,  jo r n a l i sta  e  c o n s u lto r  d e 

e m p r e sas ,  é  d i r e to r - s e c r e t á r i o  da  a B s - s p.

Produtores alemães de diferentes regiões foram autorizados a vender “vinhos da Copa”


