
Mais suave, a Cîroc é elaborada com uvas do sudoeste da França e tem a assinatura

Na Idade Média, o termo "terroir" significava uma terra cul-
tivada, para diferenciá-la das áreas cobertas pela vegetação.
Hoje, a expressão faz parte do patrimônio cultural da Fran-
ça e está ligada às especificidades gastronômicas de cada
região. Um exemplo são os milenares vinhedos da região de
Bordeaux. E é justamente no sudoeste do país, nessa terra
impregnada de tradições agrícolas, que o enólogo Jean-Sé-
bastien Robicquet decidiu fazer uma outra revolução fran-
cesa, utilizando como armas apenas as uvas.

Com essa matéria-prima dos vinhos e do cognac, ele criou

a Cîroc, uma vodka de luxo à Ia française, totalmente dife-
rente das russas e demais, produzidas com cereais ou bata-
tas. A idéia surpreendeu e até mesmo chocou muitos viticul-
tores do sudoeste, que se recusaram a vender sua produção
para fazer algo diferente do vinho. "Alguns acharam uma
heresia", conta Robicquet.

Ele, no entanto, não desconhece os costumes locais. Ao
contrário, as raízes de sua família na cidade de Cognac datam
do século 16, na época do rei François I. No passado, seus pa-
rentes atuaram no comércio dessa famosa bebida francesa e



do enólogo Jean-Sébastien Robicquet Por Daniela Fernandes, de Gaillac (França)

chegaram a comandar a cidade, onde está a sede de sua em-
presa, a EuroWineGate. Inovador, o enólogo francês também
se orgulha e defende as antigas tradições dessa região vitíco-
la. Muitas delas, diz, foram usadas para desenvolver a Cîroc.

A escolha dos ingredientes começa nos arredores da cida-
de medieval de Gaillac, onde a produção de vinho começou
há mais de mil anos com monges beneditinos que funda-
ram uma bela abadia - que resiste até hoje às margens do
rio Tarn. As uvas Mauzac Blanc, beneficiadas pela altitude
e pelo terreno montanhoso, formado por rochas, argila e

calcário, são conhecidas por seus aromas cítricos e de maçã
verde. Colhidas em setembro, elas sofrem um processo de
fermentação a frio e maceração, as mesmas técnicas utili-
zadas pelos produtores de grandes vinhos franceses para
extrair o máximo possível de aromas.

Esta, porém, ê apenas a primeira parte do processo. A etapa
seguinte, do transporte da Mauzac Blanc fermentada até os
arredores da cidade de Cognac, onde fica a destilaria, é um
verdadeiro passeio pelo sudoeste da França, com paisagens
repletas de vinhedos e vilarejos medievais. Na seqüên-



cia, adiciona-se a uva Ugni Blanc, utilizada na fabricação do
próprio cognac. Como em um vinho, cada uma das uvas tem
uma participação no resultado final. "A Ugni Blanc é como
uma tela de quadro em branco, pois é neutra", comenta Ro-
bicquet. "Já a Mauzac Blanc ê como uma pincelada da pin-
tura." Para o enólogo, a vodka feita de uvas é mais suave do
que a tradicional e tem "muita personalidade", vocabulário
normalmente utilizado pelos degustadores de vinho para
ressaltar sua originalidade.

A destilação da Cîroc, etapa final para concentrar o sabor
e os aromas das uvas, é realizada em alambiques de cobre,
como é feito com o próprio cognac. "Equipamentos em inox

representam algo que sairia do universo do vinho", diz Ro-
bicquet, que antes de criar sua empresa trabalhou durante
dez anos na filial Hennessy, do grupo de luxo LVMH, dono
de uma das mais renomadas marcas de cognac.

Apesar do caráter tradicional, a destilaria de Robicquet
utiliza tecnologia de ponta, com sistemas de refrigeração
específicos para os alambiques. As uvas Ugni Blanc e Mau-
zac Blanc são destiladas cinco vezes, sendo quatro sepa-
radamente e uma juntas - em um pequeno alambique de
cobre, que tem até um apelido: "Suzy". A atividade é acom-
panhada de perto pelo enólogo, com a mesma emoção do
produtor de vinhos que vai degustar sua nova safra.



O nome da vodka de uvas, que faz parte da carteira de
marcas do grupo britânico Diageo, líder mundial de des-
tilados, também não foi escolhido por acaso. Cîroc resulta
da contração de duas palavras em francês, "cime" (alto da
montanha) e "roche" (rocha), que combinam perfeitamente
com as paisagens da região de Gaillac, onde ê produzida a
uva que dá a essência da bebida. A garrafa também possui
o fundo e um detalhe decorativo em azul, uma referência
ao pigmento pastel, extraído durante a Idade Média de uma
planta e também conhecido como "ouro azul", por ter pro-
piciado naquele período o surgimento de várias fortunas no
sudoeste da França.

Robicquet reconhece, no entanto, que é muito difícil criar
uma categoria totalmente nova de produtos nesse setor.
Acaba sendo inevitável manter características que o consu-
midor possa identificar facilmente e associar a um produto
já conhecido. "É possível inovar nas categorias de bebidas
em que há menos especificidades e restrições em relação à
sua definição", explica.

Entre outras criações na área de destilados de luxo, Robic-
quet desenvolveu ainda um gim à base de uvas e flor da vinha,
o GVine, recentemente premiado na terra natal da bebida, a
Inglaterra. Quem sabe em breve os russos também vão beber
vodka e brindar dizendo "santé" em vez de "nasdarovia". •
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