
Sem filtro. O que primeiro
se nota é a aparência turva,
atestado de que o vinho não
foi filtrado. No nariz, café,
chocolate e um toque de cou-
ro. Na boca, complexo, sedo-
so e com o álcool e os tani-
nos integrados. Este tinto
comprova a vocação para
envelhecer dos Châteaux
Musar. Estava em grande
forma aos 22 anos, sem ne-
nhum sinal de cansaço.

Trockenbeerenauslese,
mas pode chamar de TBA

O Vale do Bekaa, no Líbano, é
uma das regiões vinícolas mais
antigas do mundo. O vinho sur-
giu no Oriente Médio, há uns 6
mil anos. Até o islamismo, a
costa oriental do Mediterrâneo
tinha uma importância vinícola
semelhante à da França e Itá-
lia, como ressaltam Hugh John-
son e Jancis Robinson no Atlas
Mundial do Vinho (Nova Frontei-
ra, 2008). Mas, apesar da tradi-
ção, os brancos e os tintos (com-
paráveis aos bordeaux, para os
críticos ingleses) são pouco co-
nhecidos no Ocidente.

O libanês Gaston Hochar entusiasmou-se com as histórias de um vinhateiro francês na época da 1ª Guerra Mundial

e decidiu plantar uvas no Vale do Bekaa. Hoje os vinhos elaborados por sua família são os mais famosos do Líbano

Ímpar. É um dos grandes
brancos do mundo e um dos
poucos vinhos libaneses ela-
borado com uvas nativas. É
um corte de Merwah, fermen-
tada parcialmente em madei-
ra, e Obaideh – uvas ances-
trais da Semillon e da Char-
donnay, respectivamente. É
corpulento, mineral; as fru-
tas secas se misturam no
nariz e na boca. Um vinho
incomum e impressionante.

O vinho que
derrotou
a guerra
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Patrícia Ferraz

Cozinheiras e vinhateiros vi-
vem às turras no Vale do Bekaa,
no Líbano, uma das regiões viní-
colas mais antigas do mundo. É
que faz parte das tradições culi-
nárias locais usar as folhas de
uva frescas para enrolar o charu-
tinho de arroz e a vizinhança pu-
la a cerca sem cerimônia para se
servir do ingrediente. Nos últi-
mos anos, porém, a temperatu-
ra está cada vez mais alta e para
proteger as uvas do calor os pro-
dutores precisam deixar mais
folhas no pé. Só que para isso,
tiveram de contratar seguran-
ças para os vinhedos.

A história tem jeito de anedo-
ta, mas é pura verdade, contada
por Marc Hochar, da família
proprietária do Château Musar,
a vinícola mais famosa do Líba-
no. Marc esteve em São Paulo
há alguns dias para comandar
uma degustação.

Os vinhos do Château Musar
são vendidos no Brasil desde
1995 e importados pela Mistral
graças a uma outrahistória, tam-
bém com ares de anedota. Ciro
Lilla ouviu falar deles numa via-
gem a Londres, anos antes de se
tornar importador. O dono do
Château Musar, Serge Hochar
(o pai de Marc), havia sido elei-
to ‘homem do ano’ pela revista
inglesa Decanter em 1984 por fa-
zer grandes vinhos em plena

guerra civil. “As uvas estavam
no lado muçulmano, o Vale do
Bekaa, e a vinícola ficava no su-
búrbio de Beirute, no lado cris-
tão. Às vezes ele nem conseguia
vinificar”, conta Ciro Lilla. Ciro
provou os vinhos, se impressio-
nou e, anos mais tarde, quando
abriu a Mistral, incluiu a viníco-
la no primeiro portfólio.

Peculiares. Os vinhos do Châ-
teau Musar não são fáceis. Origi-
nais, intrigantes, têm forte mi-
neralidade e incrível capacida-
de de envelhecer – mesmo os
brancos. Eles são longamente
armazenados antes de ir para o
mercado, coisa que os produto-
res fazem cada vez menos, por
causa dos custos.

O Château Musar Rouge, um
tinto de perfume intenso e tani-
nos finos (corte de Cabernet
Sauvignon, Carignan e Cin-
sault), passa um ano em barri-
cas, outro em tanque de concre-
to, vai para a garrafa e só chega
ao mercado sete anos depois da
colheita. “Mas consideramos
que está pronto a partir dos 15
anos, quando taninos, álcool e
açúcar formam uma unidade”,
diz Marc Hochar.

Na prova em São Paulo, o
Château Musar 2005 (US$
98,90) marcou pela intensida-
de do perfume e o equilíbrio. E
o Château Musar Rouge 1991
deu sentido ao comentário do

produtor sobre a “unidade” do
vinho mais velho: aos 22 anos,
estava em grande forma, avelu-
dado, complexo, com aroma de
café e chocolate.

O produtor trouxe na mala
também o mítico Château Mu-
sar Blanc 1991, um dos brancos
mais cultuados do mundo. Na
verdade, este branco é quase sal-
mão, elaborado com as uvas li-
banesas nativas – Merwah e
Obaideh, que são as ancestrais
da Semillon e da Chardonnay,
respectivamente. É um vinho
memorável, corpulento, inten-
so, mineral, que mantém incrí-
vel frescor mesmo depois de
duas décadas. Numa degusta-
ção nos Estados Unidos tem-
pos atrás, Serge Hochar disse o
seguinte sobre ele: “Depois de
prová-lo, vocês vão entender
por que esse branco é meu gran-
de tinto”. Bingo.

Intervenção mínima. São vi-
nhos orgânicos, produzidos em
altitude em vinhedos centená-
rios – tintos, a 900 m, e brancos
a 1.200 m, em solo calcário. Os
tintos não são filtrados e enve-
lhecem em madeira apenas
20% do tempo em barricas no-
vas. A filosofia é a da interven-
ção mínima. Tem sido assim
desde sua fundação, em 1930.

A história da vinícola come-
çou na 1ª Guerra, quando Gas-
ton Hochar ficou amigo de um
major francês que era produtor
em Bordeaux (Ronald Barton,
do Chateau Langoa-Barton).
Ouviu as histórias do vinhatei-
ro francês e se entusiasmou.
Plantou Cinsault, Carignan, Pe-
tit Verdot, Mouvèdre e come-
çou a produzir. “Fez umas qua-
tro ou cinco safras sem saber
fazer vinho”, diverte-se o neto
Marc. Ele conta que foi então

que seu pai, Serge, com 17 anos,
foi estudar enologia em Bor-
deaux, onde teve como mestre
Émile Peynaud, considerado o
pai da enologia moderna. Vol-
tou para casa e assumiu a viníco-
la em 1959.

Até 1975, quase todo o vinho
era vendido no Líbano. Mas em
1979, o crítico inglês Michael
Broadbent provou o tinto e elo-
giou. A fama correu. Em 1990, o
Château Musar já exportava
quase toda a produção. Hoje,
são 600 mil caixas por ano. No
Brasil, além do Château Musar
Rouge 2005 e do Château Mu-
sar Blanc 2005 (US$ 89,90) a
Mistral tem o Musar Jeune Ro-
sé 2010 (US$ 47,50), rosado
agradável, e o Château Musar
Cuvée Rosé 2008 (US$ 79,90),
corte das uvas brancas libane-
sas com Cinsault, fermentado
em barrica por nove meses.
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Crémant é o espumante francês feito fora de Cham-
pagne, caso deste surpreendente Crémant de Bour-
gogne, o Parigot Tradition Brut (R$ 135, Mistral,
tel.: 3372-3400). Feito pelo método ancestral, foi
uma alegria conhecê-lo. Com queijos fica perfeito.
E solitário é um grande companheiro de viagem.
Provei-o em situação esdrúxula, em um táxi entre
a cidade de Auxerre e o aeroporto Charles de Gaul-
le. O motorista, ultrafrancês, lamentou a lei seca,
pois sentiu o aroma no banco da frente.

● Mistral
R. Rocha, 288, Bela Vista,
3372-3400. Site: mistral.com.br
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Kloster Eberbach
Nariz sedutor de

Riesling com toque
melífluo e de frutos

secos e marzipã.
Boca espetacular, a
cremosidade doce

com um toque
delicado de acidez

para equilibrar. Tem
vida longa pela
frente, décadas
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Viagem engarrafada
● Parada 65/100

Rheingau, Alemanha
● Riesling

A uva atacada pelo fungo da
botritis, o auge da perfeição

alemã, um TBA, doce e delicioso

Vinho de Quinta-feira

Envelhecer bem
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Acabei de voltar de uma viagem
à Borgonha. Não estou contan-
do para me gabar, mas para ex-
plicar um paralelo: a semelhan-
ça entre o vinho alemão e o bor-
gonhês. Tanto lá como aqui (es-
tou em Berlim) imperam cas-
tas. A Pinot Noir e a Chardon-
nay dão o tom da Borgonha, a
Riesling lidera na Alemanha. Há
regiões de múltiplas uvas em
que a intervenção humana é
mais evidente. Bordeaux, por
exemplo, onde a arte da assem-
blage é quase tão importante
quanto o clima de cada ano.

Nas regiões de poucas uvas e
de vinhos de uma casta só, o cli-
ma ganha enorme importância,
assim como o solo. A natureza
vira soberana e o vinhateiro pas-
sa mais tempo vigiando o céu,
explorando o chão e zelando
por suas criaturas. Fui com Phi-
lippe Pacalet a seu vinhedo de
Beaune. Ele faz isso várias vezes

por dia. Se pudesse, colocaria
um colchonete e ficaria ali to-
mando conta das plantas.

Com a Riesling é igual. Um
ano ruim afeta tudo; não há co-
mo corrigi-lo e só resta esperar
outro ano.

Nos dois casos, Borgonha e
Alemanha, os vinhateiros preci-
sam fazer música com poucas
notas. E desse pequeno repertó-
rio conseguem fazer sinfonias
completas. Essa é a beleza dos
dois lugares. A mesma Riesling
permite a cristalina mineralida-
de dos trocken (secos) e a diver-
sificada variedade de doçura e
evolução, na complexa classifi-
cação dos vinhos alemães.

Escolhi falar de um único vi-
nho (ao lado), um patrimônio
do sabor, que é um TBA, sigla
para a enorme palavra trocken-
beerenauslese, os vinhos frutos
do fungo da botritis, parentes
dos Sauternes e Tokajs, na sua

versão germânica. Na Alema-
nhae Áustria tais vinhossão clas-
sificados como TBA, quando
são feitos com uvas botritizadas
selecionadas,e custammuito ca-
ro, pois é preciso grande quanti-
dade de uvas para produzir um
pouco de líquido. Todas as uvas
brancas do país podem ser
TBAs, mas a mais nobre é, obvia-
mente, a Riesling. Os TBAs são
menos austeros que os Sauter-
nes, que costumam ser quase se-
cos, apesar do açúcar residual e
menos exuberantes que os vo-
luptuosos Tokajs. Ficam em um
belo estilo intermediário, com o
imponente açúcar compensado
porgostosa acidez, mais asvirtu-
des da Riesling. Quando enve-
lhecem, ganham aromas de mel
e frutas secas, avelãs e o traço
típico da botritis, laranja seca e
algo como cola de sapateiro,
além do petrolado da Riesling.
São fantásticos.

Onde comprar
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Folhudas. Calor obriga produtores a manter nas vinhas as folhas tradicionalmente usadas para enrolar charutos de arroz

● História
Vinhos

de uvas
nascidas

a mil metros
em plantas

centenárias
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