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O TERROIR
DO AZEITE

A degustação de azeites está padronizada internacio-
nalmente e, apesar de o termo remeter para o pala-
dar, o provador de azeites entrega-se a uma análise
sensorial completa, recorrendo ao gosto, à visão, ao
olfato e ao tato. A sistematização do processo de pro-
va permite que os melhores azeites se destaquem e

exacerbem o que Ana Carrilho, responsável pelo azeite Esporão,
define como sendo o terroir. A palavra francesa tem em si um con-
junto complexo de fatores que incluem a biologia da oliveira e de-
terminam a qualidade final. O termo apareceu em meados do sé-
culo xix e a sua influência nunca foi provada pela ciência, estando

quase no domínio da crença. «A terra condiciona muito as varie-
dades, o tipo de rega , o processo de cultivo e a acidez e am argor do

azeite», resume a especialista que faz parte do painel de provado-
res do Instituto Superior de Agronomia (ISA).

Na sala de provas da Herdade do Esporão, em Reguengos, os co-

pos azul-cobalto ocultam as tonalidades do azeite, evitando julga-
mentos prévios por parte dos provadores. A cor depende «da va-
riedade ou do grau de maturação das azeitonas e não há uma rela-

ção direta entre açore a qualidade do azeite», garante aprovadora.
O azeite é aquecido a 28 graus, temperatura ideal de prova que
«exacerba a volatilidade de todos os compostos aromáticos». Um
vidro côncavo, semelhante ao do mostrador do relógio, aprisiona
os aromas. No momento em que destapa copo, a provadora inspira
profundamente e descreve o aroma agradável, identifica a intensi-
dade do frutado verde ou maduro - que varia com a maturação das

azeitonas - e utiliza umléxico rico epró-
ximo do dia a dia para detalhar a sensa-

ção. «Maçã verde», conclui, resoluta.

Segue-se a análise gustativa, diz
Ana, que, ao contrário do que expe-
rienciamos em casa, «não passa por
molhar o pão no azeite». É aspira-
do com vigor, com muito ar, para ga-
nhar oxigénio e volteado na boca por
algum tempo. «O amargo e o picante
são percetíveis no paladar e dependem
das variedades e do grau de matura-
ção das azeitonas». As cordovil e as co-

brançosa são conhecidas pelo seu pi-
cante e amargor quando estão verdes
e responsáveis pelos azeites mais aro-
máticos. A galega, por ser mais doce,
«é muito apreciada por consumidores
menos experientes». Desta prova sen-
sorial sai a classificação do azeite en-
tre virgem, virgem-extra e lampante.
«Um virgem-extraé um azeite sem de-
feitos e harmonioso.» O lampante, pe-
la sua falta de qualidade, não pode ser
comercializado


