
O galope de um
campeão chileno

Na edição de junho deste ano, a Wine Spectator conferiu 96
pontos para a safra 2005 do Don Melchor, elevando-o à po-
sição de mais bem avaliado Cabernet Sauvignon da história
do Chile. O vinho chega agora ao Brasil, por R$ 480 a garrafa.
Mas ele é mesmo tudo isso?
Como acontece desde 1987, ano da primeira colheita, o Don
Melchor nasce em um solo pedregoso, aluvial, a 650 metros
de altitude, sob influência da cordilheira dos Andes, e não do
oceano Pacífico chileno. Ali, temperaturas médias de 28°C a
3O°C durante o dia despencam para 9°C à noite, resultando
em uvas bastante concentradas, com taninos expressivos.
A partir de 1999, uma parcela de sete hectares de Cabernet
Franc passou a ser usada para suavizar a força desses taninos
da Cabernet Sauvignon. A safra 2005, por exemplo, tem ape-
nas 3% de Cabernet Franc.
Com 11 colheitas na trajetória do Don Melchor, o enõlogo En-
rique Tirado separou os 107 hectares de Cabernet Sauvignon
em seis parcelas, a partir das diferenças no solo — uns mais
pedregosos, outros mais arenosos, uns com pedras mais pro-
fundas, outros com pedras menores.

"Cada parcela entrega algo: uma aporta
mais tanino; outra, mais corpo; outra,
mais fruta" explica o enólogo. No mês de
julho, ele faz a mescla das seis parcelas
de Cabernet Sauvignon e decide a pro-
porção de Cabernet Franc a ser adicio-
nada ao vinho. O Don Melchor vai então
envelhecer por 14 meses em barricas de
carvalho francês e, depois de engarrafa-
do, ainda repousará por um ano nas ade-
gas da Concha y Toro antes de ser lança-
do no mercado. Os brasileiros compram
cerca de 10% da produção anual de 15
mil caixas e formam o segundo maior
mercado de Don Melchor, atrás apenas
dos Estados Unidos.
Numa degustação para a Platinurn de
quatro das sete parcelas da colheita
2008, as características florais, de fruta,



OS VINHEDOS NO VALE DO ALTO MAIPO
Influência dos Andes garante dias quentes e noites
frias que resultam no mais bem avaliado Cabernet
Sauvignon do Chile

de corpo e de taninos de cada uma delas saltavam ao nariz e
à boca. O resultado final da mistura, tal qual repousa agora
em barricas no vale do Alto Maipo, revela taninos brutos à
espera da evolução que só o tempo permite. O Don Melchor
é como os melhores Cabernet do Napa Valley, bastante regu-
lar em cada safra e pouco afeito a grandes transformações ao
longo dos anos, O 2008 não irá fugir à média. Mas será que o
2005 é tudo isso?
Bom, o 2005, na realidade, repete a pontuação dada ao 2003.
Que, além de obter os 96 pontos, foi o quarto vinho na lista dos
top 100 de 2006 da Wine Spectator, o mais tradicional ranking
mundial da indústria. E essa honraria de ser o quarto colocado
nos top 100 foi, na verdade, conferida inicialmente ao 2001 (no
ranking de 2005, aonde chegou com 95 pontos), que melhorou
em 22 posições, o que o 2000 (94 pontos) havia conseguido um
ano antes. Em 19 safras, o Don Melchor tem apenas cinco abaixo
dos 90 pontos — todas anteriores a Enrique Tirado, numa era em
que seu enólogo valorizava os aromas de goiaba e eucalipto.
Mas o 2005 vale ou não vale? O problema do ranking é que, ape-
sar da regularidade no custo de produção e na qualidade des-

se ícone chileno, ele altera radicalmente
os preços. No Brasil, por exemplo, a safra
2005 chegará valendo R$ 100 a mais que a
2003 (vendida a R$ 380, contra R$ 298 da
2004). Pergunte a Tirado qual a sua grande
safra e ele responde imediatamente: 2003
e 2005 (e faz elogios às de 1994 e 1997)-
É difícil definir se é o enólogo que faz o
vinho ao gosto da crítica americana ou se é
a boa pontuação da crítica que oferece ar-
gumentos para a defesa da safra. Porque,
sinceramente, nem o 2003 nem o 2005
estão prontos para beber e ambos exigem
a escolta de comidas compatíveis, corno
um grande assado ou carne gorda. Esse é
o problema do paladar Robert Parker: são
tintos de impacto, longos e saborosos.
Mas menos elegantes e misteriosos que
os tintos de safras mais frias, corno a de
2004. Portanto, se quiser impressionar ao
primeiro gole, compre o 2005. Mas se qui-
ser um vinho menos óbvio, que precisa ser
descoberto, o 2004 é o melhor negócio. •

Text Box
SUASSUNA, Luciano. O galope de um campeão chileno. Istoé Platinum. São Paulo, p. 122-123, out/nov. 2008. 




