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Comida e vinho
Não por acaso os vinhos de uma região combinam tanto com a comida
local: os vinicultores suprem primeiro as próprias mesas. Para obter a
parceria perfeita, pense no vinho como um segundo molho para o prato.
Quando se trata de combinar vinho
O vinho desempenha na refeição
e comida, há duas escolas de pensapapel bastante semelhante ao do
mento muito diferentes: a abordamolho. Um Hermitage rico (p.258)
gem, digamos, doutrinária de somme- não favorecerá mais a carne de vitela
liers tradicionais que
do que a sauce poivrade
prescrevem combinações
(molho apimentado),
específicas como se conse um Muscadet será tão
tassem de livros sagraofuscado pela caça assados, e a abordagem laisda quanto um molho
sez-faire, que sugere não
cremoso seria. Portanto,
haver regras, ficando
ao escolher o vinho para
acompanhar um prato,
a escolha a critério do
considere primeiro a
gosto pessoal.
intensidade do sabor e,
Na minha opinião,
a seguir, o próprio sabor.
nada é tão útil quanto
Pratos de caça, como
a rapidez em aprender
veado, se complementam
com o bom senso e as
com molhos e vinhos
experiências alheias.
Vinho e queijo
É natural que os viticul- Nem todos os vinhos combinam condimentados, como
com todos os tipos de queijo.
sauce poivrade e o
tores produzam com
O Sauvignon Blanc é o mais per- Hermitage. Pratos com
mais freqüência estilos
feito acompanhamento para queifrutas, como linguado à
de vinho compatíveis
jos de cabra como o Chavignol.
Véronique, que leva uvas,
com suas mesas. A
Borgonha (p.112-59) é fonte de excepedem vinhos frutados, como o
lentes carnes de boi e frango; o
Riesling e o Muscat. A textura, da
Médoc (p.99), famoso pelo carneiro;
comida e do vinho, é fundamental;
e Sancerre (p.222), tão conhecida pelo um dos piores casamentos culinários
queijo de cabra quanto pelos vinhos.
que me foi oferecido juntou um
salmão – peixe oleoso – defumado
com Gewürztraminer, vinho de textuOs efeitos do vinho
ra oleosa. O vivo Sauvignon Blanc
Cozimento lento em vinho amacia aves velhas
teria sido par muito melhor. Tintos
e duras (esq.), e dá mais sabor e aroma aos
mexilhões (dir.).
duros e tânicos não combinam com

COM I DA E V I N H O

a carne de boi, que os torna mais
ásperos; portanto, beba um Borgonha
com a carne e guarde seu Bordeaux
(p.93) para o carneiro. Se essa incompatibilidade lhe causa surpresa, prove
um bom e jovem Médoc com um Brie
não pasteurizado e conhecerá uma
parceria do inferno – o queijo cremoso deixa gosto metálico no vinho tânico e seria muito mais saboroso servido com um Borgonha tinto ou um
branco seco.
Vinhos ricos de sobremesa com
freqüência têm, entremeados, aromas
de frutas que dividem o espaço crescente das uvas e com elas formam
pares ideais. Se os vinhos de sobremesa devem acompanhar o final doce
de uma refeição ou ser eles próprios
a sobremesa, é ponto polêmico.
Alternativa à sobremesa usual é fazê-
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la com vinho – gelatina de clarete
e groselha, por exemplo, ou sorbet
de champanhe.

Parceria clássica
Para delicados sabores de mariscos, o mais delicado dos vinhos. Muscadet é perfeito para a maioria dos frutos do mar.

COZINHANDO COM VINHO
São vários os propósitos do uso do vinho na
cozinha. Desde os romanos, o homem faz
marinados com vinho, óleo de oliva e ervas,
usando-os para amaciar e dar sabor a carnes
potencialmente duras. Os melhores vinhos
para isso são os tintos simples, jovens e ricos
em sabores do Vale do Rhône (p.238-63),
Bordeaux (p.80-111) e sul da França. De modo
semelhante, pêssegos realçam com Bordeaux
branco (p.93), morangos com Bordeaux tinto
velho, e a salada de fruta com o Muscat de
Beaumes-de-Venise (p.259). Cozinha-se peixe
em vinho branco e caldo, enquanto pratos
como coq au vin e boeuf bourguignon mostram o que o cozimento lento em vinho tinto
pode fazer por carne com nervos.
Quando se trata de escolher o vinho a
usar na cozinha, seja rigoroso — se não o
escolheria para beber, evite cozinhar com ele.
Se quer um prato com gosto de vinagre ou
jerez, use o conteúdo de garrafas que trazem
essas exatas palavras em seus rótulos. No
entanto, ignore receitas clássicas que o instruam a cozinhar com os mesmos vinhos
caros que planeja saborear na refeição.
A maioria das pessoas, hoje, não tem condições de beber com freqüência o raro Grand
Cru Chambertin; usá-lo num prato de frango,
portanto, é, no mínimo, extravagante. Um vin
de pays (p.276-9) Pinot Noir, Mâcon-Rouge

ou qualquer outro tinto encorpado, macio
e suculento seria alternativa aceitável. Se
a receita pede um tinto Bordeaux, um bom
vin de pays Cabernet Sauvignon fará mais
pelo prato do que um Bordeaux Rouge aguado. Qualquer espumante seco substitui
o champanhe (p.160-77), bem como um
Muscadet fermentado (p.219). Ao cozinhar
com vinho, lembre-se de o despejar na
panela em tempo de o álcool evaporar.

Adicionando o vinho
A menos que esteja preparando um prato em que
o álcool deve ser aparente, não acrescente o vinho
no final do cozimento.
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Um passeio de automóvel por Bordeaux
Diferentes das vilas vinícolas da Borgonha, que,
com freqüência, são separadas por mera trilha
estreita, as de Bordeaux, em geral, e do Médoc,
em particular, são dispersas. O tour cobre todas
as principais appellations do Médoc, bem como
algumas menos conhecidas.

• Bordeaux

Bordeaux

Tour

Labarde 4, já se está ao norte do
Château Giscours, um dos mais conhecidos de Margaux. Recomendo parar
no Château Prieuré Lichine, um pouco
além da estrada em Cantenac 5, uma
das propriedades mais preparadas para
acolher visitantes, a quem mostra peças
antigas de lareira em ferro e uma
coleção de livros escritos pelo fundador
da propriedade, o comerciante de vinhos e escritor russo-americano Aléxis
Lichine. Em Issan 6, logo depois das
torres do Château Palmer, outro desvio
leva ao Château Issan, do séc.XVI,
protegido por fosso. Abaixo, o Château
Rauzan Ségla, estrela ascendente cujos
vinhedos e vinhas se beneficiam de
grande investimento. Em Margaux 7,
no final de uma avenida de plátanos,
ergue-se, atrás de imponentes portões,
o Château Margaux. Pode-se ocupar
Classe alta
o provável lugar de onde Thomas
Pertencente à casa de champanhe Ayala, La Lagune é
Jefferson admirou, há cerca de 200
dos poucos châteaux classificados no Haut-Médoc.
anos, a fachada clássica.

BORDEAUX

Pode-se passar vários dias visitando
a cidade de Bordeaux 1 , com seus
museus, galerias de arte e lojas de
vinhos. Imperdível, porém, é a ida
à Maison du Vin para se munir
de panfletos informativos produzidos
pelas várias associações vínicas
da região.

DE BORDEAUX A MARGAUX
O estirão inicial da estrada rumo a Médoc
é de pouco interesse em termos de vinho
até Ludon-Médoc 2, onde se passa pelo
Château la Lagune, das poucas propriedades classificadas no Médoc que ficam
fora das appellations de Margaux, St Julien,
Pauillac e St Estèphe, bem como pelo
não classificado Château Cantemerle e
o Château Maucamps, de bons preços.
Em Macau 3, à direita, um breve desvio
em direção às margens do Gironde leva
a cafés e à atmosfera que lembra as
excursões à beira-rio pintadas por
impressionistas franceses.
A appellation de Margaux começa a
uma certa distância, na direção sul, da
vila que lhe dá nome. Ao passar por

LAMARQUE E ST JULIENBEYCHEVELLE
Se o Château Margaux lembra
os cavalheiros do séc.XVIII, o de
Lamarque 8 é uma fortaleza que
evoca cavaleiros em armaduras.
O forte Médoc, além de Lamarque
e não distante das muralhas construídas no séc.XVII em defesa contra os
ingleses, merece uma pausa. St JulienBeychevelle 9 oferece a opulência de
grandes châteaux, sendo Beychevelle o
primeiro a se encontrar. Vale conferir
o Château Ducru Beaucaillou e os
três châteaux de Léoville – Barton,
Poyferré e Lascases –, o último com
magnífico portal de pedra por onde
se passa ao deixar a vila.
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UM PASSEI O DE AUTO M ÓV E L P OR B OR DE AUX
SERVIÇOS DE TURISMO
Lesparre
37 Crs du Maréchal de Lattre
de Tassigny
§ 05 56 41 21 96

St Christoly• Bégadan • Médoc
.

Para o Verdon

Margaux
7 Place Trëmoille
§ 05 57 88 70 82

˚

.

NDE
GIRO

• Lesparre-Médoc
˚n.J

Moulis
1137 Le Bourg
§ 05 56 58 32 74
Pauillac
Maison du Tourisme et du Vin,
La Verrerie
§ 05 56 59 03 08
` 05 56 59 23 38
$ mtvp@wanadoo.fr
∑ www.pauillac-medoc.com

St Estèphe w
Vertheuil •

Marbuzet
q
.

Pauillac 0

St Estèphe
Place de l’Eglise
§ 05 56 59 30 59
$ maison-vin.stestephe@wanadoo.fr

. ˚∆n

St Julien-Beychevelle

St Laurent•
Médoc

9

.˚J

St Laurent-Médoc
5 Rue du Gal de Gaulle
§` 05 56 59 92 66

.˚

•Fort Médoc
.J

8

Listrac-Médoc
˚e

Moulisen-Médoc r
˚

•

Castelnaude-Médoc

Lamarque
˚
0 km

• Arcins ˚∆

0 milhas

Margaux

5
5

∆
˚∆nJ 7 Issan
6
.
Cantenac 5 4

Labarde 3 Macau
2 Ludon-Médoc

LEGENDA
˚ Degustação
∆ Alimentação
n Informação turística
.

Local de interesse

Taillan-• J •Blanquefort
Médoc

Rota do tour
J Local com vista

DE PAUILLAC A ST ESTÈPHE
Da appellation de Pauillac, vêem-se
os châteaux rivais Pichon-Longueville
Baron, com sua moderna extensão,
e Pichon-Longueville-Comtesse-deLalande. Para a direita fica a torre
do Château Latour e, adiante, à
esquerda, antes de se rumar para
a tranqüila Pauillac 0 , o Château
Lynch-Bages. Para o norte, a estrada
passa pelo Château MoutonRothschild e Lafite-Rothschild antes
de chegar à fachada oriental do

BORDEAUX

Para
Toulouse

1

Château Cos d’Estournel; uma estrada lateral passa por Marbuzet q
e segue para St Estèphe w .

LISTRAC-MÉDOC E
MOULIS-EN-MÉDOC
De volta ao sul, pare em Listrac-Médoc
e, cujos produtores, como Château
Clarke e Fonréaud, experimentam tintos mais suaves, e em Moulis-en-Médoc
r, onde os châteaux Poujeaux,
Maucaillou e Chasse-Spleen oferecem
bons vinhos a preços justos.
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BARSAC
SITUADA NA MARGEM esquerda do Garonne e separada ao
norte pelo pequeno rio Ciron da appellation de Sauternes
• Bordeaux
(p.110), maior que ela, a commune de Barsac é autorizada a
vender vinhos como appellation contrôlée Barsac e Sauternes
(abaixo). O Ciron é crucial para o microclima da área.
A névoa das manhãs de outono, que se demora sobre as
águas frias do rio, e as tardes quentes, ensolaradas, se combinam para criar
condições ideais ao desenvolvimento da Botrytis cinerea, ou podridão nobre,
que produz os exclusivos vinhos doces de Barsac. Mais rica em arenito e
calcário do que a vizinha Sauternes, sua terra plana produz vinhos de natural leveza que os destaca dos demais. Em regra, os appellation contrôlée Barsac
são mais confiáveis do que os appellation contrôlée Sauternes.

Château
Climens
Les Cypres,
“segundo vinho”
do Château
Climens, tem
quase tanto
estilo quanto
seu irmão maior,
o grand vin dessa
excelente propriedade.

Névoa mágica
A névoa ao redor do vinhedo do
Château Myrat, ajuda o desenvolvimento da podridão nobre, que
torna esses vinhos especiais.

hAC Sauternes, AC Barsac.
fBranco: Sémillon, Sauvignon
Blanc, Muscadelle.
gVinhos brancos de sobremesa
elegantes, sensualmente doces.
jCh Broustet, Caillou, Cantegril,
Climens, Coutet, Doisy-Daëne,
Doisy-Dubroca, Doisy-Védriens,
Gravas, Liot, Myrat, Nairac,
Piada, de Rolland, Suau.
lFígado de pato frito, com uvas.
I2003, 2002, 2001, 1999, 1997,
1996, 1995, 1990, 1989, 1988,
1983, 1976.
D 5–20 anos.

BARSAC E AS COMMUNES DE SAUTERNES
É estranha a relação incestuosa entre as
appellations vizinhas de Sauternes e Barsac,
produtoras dos dois mais famosos vinhos
doces de Bordeaux. Desde a introdução do
sistema de appellation contrôlée nos anos 30,
os produtores de Barsac foram autorizados a
rotular suas garrafas tanto com o nome da
própria appellation quanto com o de
Sauternes, permissão negada aos sauternais.
Alternativamente, os vignerons de Barsac
podem anunciar sua dupla vassalagem usan-

do o nome cada vez mais popular de
Sauternes-Barsac. A heterogênea appellation
de Sauternes, por sua vez, cobre no presente
as quatro communes de Bommes, Fargues,
Preignac e Sauternes, produzindo vinhos
doces cuja qualidade varia do horrendo ao
sublime. Imagino que quando se começar
a apreciar de fato os grandes vinhos doces, a
habilidade e o trabalho penoso que sua produção envolve, os vinicultores de Barsac, com
os de Bommes, Fargues e Preignac, terão
todo o interesse em enfatizar
os próprios nomes. Se segmentos de Minervois (p.199), que
recebeu sua classificação em
1985, têm hoje suas próprias
appellations individuais autorizadas, é pena que reconhecimento igual seja negado a
essas communes.

Estrela natural
A remota vila de Barsac mantém-se
calma apesar da fama que seus
vinhos lhe trouxeram.

93

B O R DE AUX

BORDEAUX
COBRINDO 100.000HA de vinhedos, as classificações genéricas Bordeaux listadas abaixo são usadas para rotular 1/4 de
todos os vinhos de appellation contrôlée da França. Aplicado a
vinhos de diferentes solos e microclimas e feitos com variadas
habilidades, esse nome, apesar do enorme sucesso mundial,
não é confiável.

Preso pelas regras
Produtor de alguns dos melhores vinhos brancos
doces do mundo, o Château d’Yquem (p.110) é
forçado pelas regras de appellation a vender seus
finos brancos secos como simples appellation
contrôlée Bordeaux.

Segundo os gurus do marketing que promovem os vinhos da região, a palavra
Bordeaux lembra casais seminus ou em
trajes a rigor. São essas, afinal, as imagens
de suas caríssimas campanhas em revistas
luxuosas. O Bordeaux está fatalmente
ligado à riqueza de grandes châteaux. O
sucesso do Mouton-Cadet, por exemplo,
deve-se à falsa crença de que ele oferece,
por preço viável, um sabor de Château
Mouton-Rothschild. A comparação de
qualquer safra desses dois vinhos, porém,
demonstra o problema de quem está sob
a appellation genérica Bordeaux. Em
Pauillac (p.100-1), onde se faz o MoutonhAC Bordeaux, AC Bordeaux
Clairet, AC Bordeaux Sec, AC
Bordeaux Rosé, AC Bordeaux
Supérieur, AC Bordeaux
Supérieur Clairet, AC
Bordeaux Supérieur Rosé,
AC Crémant de Bordeaux.
fTinto/rosé: Cabernet
Sauvignon, Cabernet Franc,
Merlot, Malbec.
Branco: Sémillon, Sauvignon.
gTintos meio a bem-encorpados.
Brancos secos, rosés secos,
brancos espumantes.

• Bordeaux

Rothschild, as uvas amadurecem bem
graças à posição dos vinhedos, principal
razão pela qual Pauillac e seus châteaux
ficaram famosos. Nos vinhedos menos
favorecidos de Bordeaux a fruta costuma
não amadurecer bem, o que é exarcebado por regras que estimulam a superprodução e – porque as uvas de vinhas
sedentas param de amadurecer – desencorajam qualquer forma de irrigação.
Existem em áreas mais humildes da
região, alguns châteaux determinados que
produzem um appellation contrôlée
Bordeaux bom e simples, como o
Château d’Yquem, em Sauternes (p.110),
e o Château Margaux, no Médoc (p.99),
forçados, entretanto, por regras esdrúxulas a vender seus excelentes brancos secos
como appellation contrôlée
Bordeaux comum. São,
porém, exceções, e a qualidade da maioria dos vinhos,
misturados e engarrafados
por comerciantes, continua
decepcionante. Uma solução
seria o fortalecimento proposto das atuais regras de
appellation com a introdução
de outras, menos rígidas,
que facilitassem a produção de vinhos mais
humildes e de melhor
qualidade.

j Barton et Guestier, Ch Bonnet,
Dourthe Frères, Maître
d’Estournel, Haut Bertinerie,
Landereau, Michel Lynch,
Tour de Mirambeau, la Raemn,
Rauzan-Despagne, Reignac,
Reynon, Sirius, Thieuley.
l Branco: Salada quente de
batata com mexilhões, aipo,
cebolas e trufas pretas.
I Tinto: 2004, 2003, 2002, 2000.
D 2–5 anos.

Château Thieuley
Esse memorável
château, de propriedade de Francis
Courselle, rotula seus
vinhos como appellation Bordeaux, em
lugar de Entre-DeuxMers, que é autorizado a usar.

