
 o vinho no
restaurante

serviço

por  mário torezan filho    fo t o s  vladimir fernandes

     EscolhEr ou rEcusar um vinho no rEstaurantE

podE sEr uma grandE dor dE cabEça.

                 aprEnda como contornar EstEs problEmas

 todos nós, discípulos contumazes de Baco, 

imaginamos a hora, o local e a companhia certa para 

desfrutarmos de boas garrafas de vinho. seja em nossa 

própria casa seja em casa de amigos, essa relação acaba 

se tornando prazerosa e descompromissada. entretanto, 

muitas vezes optamos por desfrutar de bons vinhos em 

um ambiente mais sofisticado, sem transtornos para 

eventuais candidatos a anfitrião, e tendo como 

acompanhamento pratos das mais diversas inspirações. 
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esse lugar é, sem dúvida, um bom restaurante e muitos 

possuem boas ou excelentes cartas de vinho, merecendo destaque 

aqueles que estimulam o consumidor com opções de vinhos com 

boa relação qualidade-preço. 

 alguns estabelecimentos mais liberais permitem que os 

enófilos levem seus próprios exemplares para consumo, seja 

durante uma degustação técnica ou mesmo numa refeição. 

Com a finalidade de evitar certas situações constrangedoras 

para ambas as partes, alguns cuidados merecem atenção. 

 em primeiro lugar, deve-se procurar fazer reserva de mesa, 

informando-se se é possível levar seu próprio vinho e se é cobrada 

“taxa de rolha”, que é um valor simbólico pelo serviço do vinho.

 esse primeiro contato com o sommelier, maître ou 

gerente do estabelecimento, mesmo por telefone, já fortifica 

o relacionamento com a casa. deve-se tomar cuidado para 

evitar levar a um restaurante um exemplar que conste de 

sua carta, a não ser que seja algo bastante diferenciado. 

 algumas pessoas  possuem o hábi to  de mostrar 

as  garrafas  como se  fossem verdadeiros  troféus, 

adentrando o recinto exibindo-as para quem as quiser 

ver. a simplicidade é sempre a melhor conduta, nessas 

e em outras ocasiões. Quando o profissional realiza 

o serviço do vinho, abrindo sua garrafa, procure não 

demonstrar atitudes teatrais, mesmo quando se tratar 

de grandes vinhos. 

 isso contribui sobremaneira para a imagem desagradável 

dos vulgarmente conhecidos enochatos.  se o vinho for 

solicitado a partir da carta do restaurante, lembre-se que só 

há duas situações em que é obrigatória a troca da garrafa: 

quando o vinho está oxidado ou bouchoneé. 

 a primeira situação é mais clara e surgem no vinho aromas 

semelhantes aos encontrados nos Porto tawny ou nos vin santos 

italianos, que são vinhos oxidados. no limite máximo dessa 

situação, surgem os aromas do ácido acético, ou de vinagre.

 a identificação de um vinho bouchonée demanda 

uma certa familiaridade do cliente, gerando muitas 

vezes discussões nada agradáveis. o bouchonée, ou doença 

da rolha, dá ao vinho um desagradável aroma de mofo, 

ocasionado pela presença de uma substância química 

chamada tricloroanisol (tCa). a origem desse composto 

está no processo de produção da rolha. o problema é que 

nem sempre se chega a um consenso sobre a condição 

defeituosa do vinho. aqui vale uma dica: não adianta 

cheirar a rolha e a melhor forma de se detectar o problema 

é colocar um pouco do vinho numa taça e aguardar alguns 

minutos. o aroma de mofo aumenta consideravelmente 

com a aeração. na dúvida, o bom senso deve prevalecer, 

sob pena de uma ocasião especial terminar em confusão.

 sabemos que existem alguns “recusadores profissionais” 

de vinho em restaurantes e, vez por outra, trazem-me 

quando
o restaurante tem

o gentil hábito
de não cobrar a
“taxa de rolha”
de seus clientes,

é de bom-tom
que se dê uma 

gratificação ao final



exemplares recusados para expressar minha opinião.  

nesses casos, na imensa maioria das vezes, o vinho nÃo 

está ruim; ele É ruim!!!

 

 os copos também merecem destaque no serviço do 

vinho. há indivíduos que costumam levar seus próprios 

copos às degustações, e o modelo ideal é o chamado 

copo iso ou inao, com medidas padrão, que tendem 

a homogeneizar as impressões entre os degustadores. 

tenha o hábito de convidar o sommelier a provar 

os exemplares, o que torna a relação extremamente 

amigável para ambas as partes. 

 Quando o restaurante tem o gentil hábito de não cobrar 

a “taxa de rolha” de seus clientes, é de bom-tom que se dê 

uma gratificação ao final; por exemplo, em vez dos 10% 

habitualmente cobrados deixar-se 15% de taxa de serviço. 

 essas sugestões não devem servir para amedrontá-lo, 

mas para que você, apreciador,  possa desfrutar de grandes 

vinhos compatibilizando-os com pratos à altura, e tornar 

esse momento, por vezes, inesquecível! 

 a associação Brasileira de sommeliers-sP mantém em 

seu site, www.abs-sp.com.br, uma relação de restaurantes 

que têm uma política de “taxa de rolha” diferenciada 

para os sócios da entidade. medidas como essa estimulam 

o consumo de vinho e favorecem aqueles que pretendem 

desfrutar ao máximo seus vinhos mais nobres.

mário torEzan é médico E dirEtor da associação 

brasilEira dE sommEliErs-sp

agradEcimEnto: rEstaurantE a figuEira rubaiyat - 11 3063-3888


