
VINHOS LUSOS
NUMA PROVA MUITO EXIGENTE

O arranque deu-se com a prova cega
coordenada pelo enólogo Aníbal
Coutinho, o diretor técnico dapro-

va e membro da Associação Portuguesa
de Enologia. Certificado pelo Instituto da

Vinha e do Vinho, o concurso conta com

isenção total e a supervisão adequada e

tem como um dos mais prementes objeti-
vos a democratização do acesso a vinhos
de qualidade, medalhados, por parte de

um público mais vasto.

Aprova cega e a destreza
dos sentidos

Mas, até que os vinhos premiados fos-



sem conhecidos, foram muitos e rigorosos
os procedimentos para que a prova cega
decorresse conforme ditam as regras, e de

modo a que o ambiente geralfosse de con-

vívio e de debate, durante os momentos

possíveis. A sala reservada para a prova
cega encheu-se de enólogos, escanções,
sommeliers, professores catedráticos da

área, e da nova geração de futuros espe-
cialistas em vinho, compostapelos alunos

de Viticultura e Enologia do Instituto Su-

perior de Agronomia da Universidade de

Lisboa. Foi este o grupo eleitopara provar
e apreciar criteriosamente os mais de 500

vinhos em prova, entre os quais tranqui-
los, espumantes e generosos. Os vinhos

chegavam como anónimos, sem qualquer
identificação da região, casta ou preço,
pelo que apenas através da destreza dos

sentidos os provadores podiam descor-
tinar a história de cada vinho e, assim,
classificá-los daforma que consideravam
mais justa.

Durante a prova foram notórios os

olhares atentos para o copo, os rostos
detendo-se numa análise detalhada da

cor, aroma, e, posteriormente, do sabor
de cada vinho. Durante a avaliação, os

provadores preenchiam uma ficha que
contemplava diversos critérios de avalia-

ção dos vinhos - como a limpidez e a cor,
relativas à visão do vinho; a franqueza,
a intensidade e a qualidade relativas ao

olfato ou a persistência e qualidade, relati-

vasaogosto. Um verdadeiro teste,mesmo
aos sentidos mais apurados.

Não faltaram, nos intervalos da prova
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cega, breves momentos de conversa à

volta do vinho e das diversas e fascinantes

temáticas em seu redor, já que os prova-
dores se juntavam para degustar alguns

canapés, mas também para discutir as

características dos vinhos em prova. De

realçarapresençadeconceituadosprofis-
sionais do setor da restauração, nomeada-

mente de representantes do restaurante
Gambrinus e do grupo de restauração
Avillez - não fossem indestrinçáveis os

laços que unem vinho e comida.

De facto, a harmonização entre as

mais diversas iguarias e aquela que é

considerada a bebida de Baco é, dentro
do mundo da Enologia e Viticultura, uma
área específica, à qual, este ano, em par-
ticular, não faltaram referências, assim

como ao apelo ao consumidor para que,
com base na harmonização por seme-

lhança, ou, por outro lado, por contraste,

experimentasse aliar diferentes vinhos a

diversos pratos -apostando até nos casa-

mentos mais improváveis e atrevendo-se,

assim, a explorar a aliança entre vinho e

comida.

"Aconselho as pessoas a

fazerem experiências para

ver que vinhos combinam

melhor com que pratos, e

gostaria queos consumidores,

em geral, começassem a olhar

para o vinho como storyteller,

como reflexo etnogra'fico e

não a penas como uma bebida

quetem álcool."


