
Aproveitei uma viagem ao Dou-
ro, quecomeço acontarna colu-
nadasemanaquevem,parapro-
var excentricidadesdeDirkNie-
poort.Oprodutoréumirrequie-
to criador. Podia ficar tranquila-
mente fazendo seus grandes e
premiados portos e douros de
mesa,masadorainventarproble-
mas. E como resolve bem tais
problemas! Na noite que passei
noPorto,vindodePinhão,come-

tiaimprudênciademostrarinte-
resse em degustar seus “projec-
tos”,vinhosultra-autoraisoufei-
tos emparceria.
Por que fui provocar o fura-

cão?! Recebi 17 garrafas com to-
dasasnovidades,quetalveznem
cheguem ao Brasil, elaboradas
como experiência e coisas que
tais. O dilema ficou: carrego tu-
doparabebercomcalma(pagan-
domonumentalexcessodebaga-
gem)ou abronoquarto edegus-
to, tomonotas e comento como
paladar partido por deixar os te-
sourosparatrás?Prevaleceuara-
cionalidade(coisa raraemmim)
e optei pela prova e o desapego.
Ohotel deve ter tidoo staffmais
feliz do mundo no dia seguinte,
com 16 garrafas para festejar
(uma, a do excelente Charme
2010, bebi no ótimo restaurante
CaféAstoria, emque o chef con-

segue a delicada tarefa demexer
emclássicossemdescaracterizá-
los, como o bacalhau comnatas,
o polvo à feira e o pudimdo aba-
dedepriscos, comtoquemoder-
no). Dos outros vinhos, descre-
vo aqui os destaques. A soma de
Dirk e Telmo Rodríguez resul-
tou no Omlet; provei dois, 2008
e2009.Telmousouvelhasvidei-
ras de Touriga e Tinta Roriz,
com Sousão e Alicante Bous-
chet. O 2008 tem toque medici-

nalerusticidade,o2009éelegan-
te, uma curiosa soma ibérica de
sabores (afinal a Tinta Roriz é
umadas uvas queTelmomelhor
conhece,poissechamaTempra-
nillodooutro ladoda fronteira).
O Ladredo é o contrário: Nie-
poort fazendo vinho na Ribera
Sacra, dentro da Galícia, em du-
placomRaúlPérez,umfrutadoe
guloso tinto de Mencia. O Nie-
poort Navazos já conhecia e ad-
mirava,éoresultadodeumapro-

vocação feita por Jancis Robin-
son aoGrupoNavazos, dos jere-
zes cult “La Bota de...” e a Nie-
poort: fazer um jerez não fortifi-
cado com a Palomino. É espeta-
cular(lánofundo, talvezna ima-
ginaçãoapenas,umtracinhoaje-
rezadoeoxidativo).Amaiorsur-
presa veio dos vinhos que tinha
menos vontade de experimen-
tar: umPorto branco e oMosca-
tel fortificado. OMoscatel é um
Sauternes doDouro. Nem o site

nem o rótulo dizem, mas posso
jurar que tembotritis ali, grande
equilíbrio de doçura e acidez,
uma pequena obra-prima que
merece importação. E Porto
branco, que vejo sempre com
preconceito, ganhou dele uma
versão Tawny 10 anos. Quase
tentei rearrolhar a garrafa e car-
regá-ladequalquer jeito,mesmo
com o risco do derramamento
sob pressão aérea. Foi o vinho
quemais doeu deixar para trás.

Dilema:
levoou
degusto?
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Adeus.No quarto do hotel, degustação de 17 vinhos fora de série de Dirk Niepoort (que fizeram no dia seguinte a festa do staff)

LUIZ HORTA/AE

LUIZHORTA

RECEITA DA SEMANA

%HermesFileInfo:P-3:20120816:

O ESTADO DE S. PAULO 16 A 22 DE AGOSTO DE 2012 paladar P3


