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textura
a base da combinação

AindA pouco explorAdAs por chefs e sommeliers, A utilizAção de contrAstes

de texturAs entre prAtos e vinhos é um desAfio à criAtividAde, que AmpliA

considerAvelmente o universo dAs compAtibilizAções

As múltiplAs texturAs:

AbobrinhA (crocAnte e friA),

cAmArão (mAcio e morno), lulinhA 

(crocAnte e gelAdA) e cAstAnhA de cAju 

(crocAnte e gordurosA) são exAltAdAs 

pelAs bolhinhAs de um espumAnte, que, 

com suA intensA Acidez, equilibrA

o Ardor do óleo de pimentA.

 Para começo de conversa, é preciso definir o que é textura de um vinho ou de um alimento, para estabelecermos 

os limites tratados neste artigo: textura diz respeito a todas as sensações térmico-tácteis provocadas pelo vinho e 

pela comida em nossa boca, ou, como simplificariam os mais objetivos, tudo que não seja relacionado às sensações 

gustativas de doce, salgado, ácido ou amargo.

 a primeira constatação é a de que se trata de um universo muito amplo e que pode incluir desde a granulosi-

dade de uma pêra ou a untuosidade de um vinho até o frescor da hortelã ou o ardor provocado pelo excesso de 

álcool em um vinho. a desvantagem de lidar com universo tão amplo é a dificuldade de seguir uma ordenação 

e sistematização como a que adotamos com os componentes da compatibilização vinho-comida como doçura ou 



ternativas de que dispomos para tornar menos exa-

gerados alguns pratos, ou vinhos muito intensos em 

componentes e aromas, contribuindo assim para tor-

nar a combinação mais palatável e menos exagerada.

 Para melhor exemplificarmos, imaginemos o glo-

rioso cozido português acima citado, combinado não 

mais com o potente corte de Touriga e Tinta Roriz, mas 

com um elegante e refrescante Pinot Noir da Borgonha, 

suficientemente evoluído para apresentar aromas defu-

mados e animais similares ao do cozido, contrastando 

sua textura fina com a rusticidade generosa do prato.

 nesse caso, o contraste de texturas, em vez de criar 

problemas, abre nova possibilidade, que amplia e melho-

ra tanto o prato como o vinho, com pleno sinergismo.

 imaginemos agora um delicado e quase flutuante 

suflê de damascos. a leveza do prato e sua textura aera-

da poderia combinar muito bem com um vinho doce 

leve, como um espumante à base de Moscatel tipo asti, 

igualmente leve, frutado e pouco alcoólico. além disso, 

as bolhinhas do vinho reforçariam a sensação de aerado 

provocada pelo suflê. mas, porque não imaginarmos  

combinar o leve suflê com um denso Tokay 5 putto-

nios, rico e doce, com aromas de frutas passificadas 

como pêssegos, tâmaras e damascos? junto com o suflê 

na boca, o tokay cria novo equilíbrio, agora baseado 

em untuosidade e fruta.

 É importante ressaltar que não se trata de esta-

belecer, como é hoje muito comum, se uma com-

binação é melhor ou pior que a outra, e sim de 

ampliar nosso universo sensorial, explorando todas 

as possibilidades e reconhecendo as qualidades das 

diferentes combinações.

 o exemplo mais claro dessas várias possibilidades a 

ser exploradas nos vem de um dos pratos em que a tex-

tura é mais fundamental para a sua compatibilização : 

o “foie gras”. a combinação 

clássica com o refinado 

prato  f rancês  é  o 

acidez, que apresentam regras muito claras de utiliza-

ção. em compensação, abre maiores possibilidades de 

exercer nossa criatividade.

 as duas vertentes de combinação, quais sejam a 

similaridade e o contraste, continuam valendo e de-

vem ser o primeiro caminho a ser seguido por quem se 

inicia nesse mundo maravilhoso. um primeiro engano  

que pode ocorrer é pensar que o peso de um prato, 

que tem sua correspondência no corpo do vinho, seja 

a única textura a ser levada em consideração, quando, 

na verdade, talvez seja a sensação táctil mais simples 

e primária. Características como untuoso, aveludado, 

cremoso, rugoso, granular e tantas outras podem ser 

sentidas tanto nos pratos como nos vinhos. Peso, do 

prato e do vinho, pode ser o primeiro critério de com-

patibilização, mas não deve ser o único.

 É verdade que o habitual é iniciarmos a combinação 

nos perguntando sobre o peso de um prato e do vinho 

que pretendemos utilizar: para um leve filé de peixe 

grelhado, um vinho 

leve e fresco como um 

vinho verde tradicional, com   b a i x a 

gradação alcoólica e elevada acidez, seria a combina-

ção sugerida por similaridade de texturas. já um co-

zido português, rico em gordura e peso, necessitaria de 

um vinho também rico, alcoólico e de maior estrutura 

como um vinho de corte baseado, por exemplo, na Tou-

riga Nacional e na Tinta Roriz que, no douro, são a base 

do estimado e potente Porto.

 Portanto, não é errado simplificar o raciocínio na 

base de: prato leve, vinho leve; prato pesado, vi-

nho encorpado.

 a partir daqui, aumentam os riscos mas também as 

recompensas, já que a utilização de contrastes de textu-

ras pode levar a grandes combinações. mas esse exercí-

cio pode ser comparado ao trabalho do equilibrista que 

caminha na corda bamba.

 os contrastes de textura são uma das melhores al-

A terrine funde-se à muito

ácidA gelAtinA de mAngAbA,

criAndo quAse um creme nA bocA,

que pode ser bem equilibrAdo

com um gewurztrAminer VendAge

tArdiVe, com texturA similAr,

Ambos contrAstAndo com 

As crocAntes rAbAnAdAs.

o filhote, com consistênciA 

firme, quAse fibrosA, contrAstA com

A tApiocA, mAciA e quAse doce,

e com o tucupi, muito ácido e refrescAnte, 

que equilibrA A gordurA do empAnAdo.

sendo peixe de águA doce, não ocorre 

A metAlizAção, AssociAdA à combinAção 

dos tAninos com peixes do mAr, 

permitindo utilizAr um tinto joVem,

mAcio e de corpo médio.



Sauternes, vinho de sobreme-

sa extremamente rico em açú-

car, que acaba lhe conferindo uma 

untuosidade textural. Cria-se, assim, 

uma das combinações por similaridade 

mais clássicas do universo da enogastronomia, e 

que utiliza dois elementos que fazem parte do sudoeste 

da frança : o ganso e o vinho produzido a partir do raro 

fenômeno da podridão nobre.

 em outra região da frança, a alsácia, são produzi-

dos vinhos doces (os “sélection de grains nobles”)  que, 

ao contrário dos sauternes, primam pela elevada acidez 

e teores de açúcar muito mais baixos. Por conta dessa 

característica, abre-se a possibilidade de novo tipo de 

contraste na também maravilhosa combinação entre o 

vinho, cujo frescor parece cortar como uma faca quente, 

e a untuosidade gordurosa do “foie gras”.

 Qual a melhor combinação? ambas são maravilho-

sas e devem ser exaltadas por quem considera a enogas-

tronomia como parte do nosso 

patrimônio sensorial.

método de prepAro
é fundAmentAl, porque 

AlterA A texturA dos Alimentos

 em relação aos alimentos, a forma mais clássica 

de alterar sua textura é o método de preparo, que 

pode incluir desde técnicas destinadas a exaltar a 

leveza do prato como a pochagem ou a cocção no 

vapor até métodos como a fritura, que acentua o teor 

de gordura e o peso do prato.

 É interessante assinalar que pratos com elevado teor 

de gordura animal, como um porquinho de leite, são mais 

bem equilibrados por um dos elementos mais re-presen-

tativos dos vinhos tintos, que são os taninos. já a gordura 

vegetal, proveniente por exemplo da fritura de um empa-

nado, seria mais bem equilibrada pela acidez do vinho.

 Como exercício para avali-

armos a importância do prep-

aro do alimento na escolha do 

vinho, imaginemos um filé batido 

grelhado, o mesmo filé empanado e 

frito à milanesa, ou ainda o mesmo filé à par-

migiana. Que tipo de vinho poderíamos sugerir para 

cada um desses pratos? 

 obviamente, o peso crescente fornecido pela fri-

tura e pelo acréscimo do molho de tomate e queijo no 

parmigiana obriga a uma escolha de peso crescente 

para o vinho:

Filé grelhado  >  rioja reserva

Filé a milanesa  >  malbec argentino

Filé a parmigiana  >  cabernet sauvignon chileno

 um aspecto frequentemente negligenciado em 

relação às texturas dos pratos são as sensações tér-

mico-tácteis provocadas pelos 

condimentos muito presentes 

em determinadas cozinhas (como 

a indiana, a tailandesa e a baiana) e, 

em relação ao vinho, aos efeitos produ-

zidos pelo álcool em excesso. a chave para lidar 

com as sensações de ardor provocadas pelos condimen-

tos ou pelo álcool em excesso é a mesma: a acidez, que 

em menor grau com a doçura, e a temperatura mais 

baixa do vinho são os elementos passíveis de ser utiliza-

dos para criar combinações com pratos “quentes”.

 aliás, um elemento de textura praticamente esquecido 

é a temperatura do vinho e da comida, que pode também 

criar contrastes interessantes. seria o caso, por exemplo, 

de acompanhar uma fumegante sopa de feijões, enrique-

cida com paio e carne seca, de um Marsalla Vergine 

seco, potente o suficiente para enfrentar o peso do prato, 

mas servido gelado, para criar um contraste que dará 

um elemento de leveza que, à temperatura ambiente, o 

A texturA do suAn de porco

cArAmelizAdo com espumA 

de gemA de oVo e Azeite enVolVendo 

A mAndiocA pAlhA, necessitA

de um Vinho brAnco, com eleVAdA Acidez,

que rebAtA A texturA quAse grudentA

do prAto, como um riesling spAtlese

trocken do mosel, que possui

estruturA pArA encArAr 

A intensidAde do prAto.

o quiAbo e suAs sementes,

com chip dA bAbA do quiAbo,

são crocAntes, quAse doces e leVemente

AmArgos, serVidos com um cAldo

de VegetAis tostAdos. podem ser 

AcompAnhAdos por um chAmpAnhe rosé,

com AromAs frutAdos e fumAdos,

de preferênciA com teor de AçúcAr

um pouco mAior, pArA equilibrAr

o leVe AmArgor.



um bolo cremoso de fubá

mimoso e queijo minAs com cAldA

de cAfé e chocolAte, complementAdA por

sorVete de leite queimAdo, eVocA A cozinhA 

dA cAsA de nossAs AVós, podendo

ser AssociAdo A um quArt de chAume,

cujos AromAs de frutAs decAdentes,

mel e flores reAlizA A combinAção,

quAse AfetiVA, com o pomAr

dA cAsA dAs mesmAs AVós!
vinho não conseguiria apresentar.

 as texturas são, assim, elementos pou-

co conhecidos e explorados, tanto por chefes como 

por sommeliers, que, se bem utilizados, podem criar 

compatibilizações enogastronômicas fantásticas, abrin-

do espaço para exercitar plenamente nossa imaginação.

FaToreS que alTeraM a TexTura do Vinho:

• taninos

• álcool

• presença de madeira

• corpo

FaToreS que alTeraM a TexTura

do praTo: 

• tipo de proteína

• teor de gordura

• peso dos componentes
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