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O milagre dos copos
o homem fabrica copos/taças para vinho, das mais 

diversas formas, cores e estilos, há pelo menos 4.000 

anos. mas, só na década de 50, descobriu que os aro-

mas, o paladar e o equilíbrio dos vinhos eram 

afetados pela forma do copo em que eram 

servidos. o autor da descoberta foi o profes-

sor austríaco Claus J. riedel, falecido em 

2004. durante uma degustação com ami-

gos, riedel constatou, acidentalmente, que 

o mesmo vinho, degustado em taças de dife-

rentes formatos, mudava de personalidade, pois de-

terminadas características (álcool, acidez etc.) eram 

acentuadas ou atenuadas. auxiliado por degustado-

res experientes de todo o mundo, riedel de-

senvolveu taças que melhor servissem a cada 

tipo de vinho. a primeira linha, com diferen-

tes tamanhos e formatos, foi lançada em 1961. hoje, 

riedel é praticamente sinônimo de taças para vinhos. 

em 1987, Georg, f i lho de Claus, assumiu a 

l iderança da empresa, ampliando cada vez mais 

a l inha da empresa, que, a lém de taças para 

uma incr ível var iedade de v inhos, tam-

bém fabr ica decantadores. em recen-

te v isita ao Brasi l , o r igoroso e, por 

razões óbvias, deta lhista, Georg J. 

riedel, conduziu, como um mágico, 

uma sér ie de “degustações de taças”, 

na verdade um desaf io aos descrentes.

o primeiro “número” apresentado por ele 

usou um excelente Sauvignon Blanc Reserva, 

safra 2006, da steenberg (África do sul), como 

ponto de partida. em sua taça específ ica, 

o vinho mostrou-se com aromas de frutas 

como maracujá e abacaxi, com toques f lorais 

e minerais. na boca, tinha ótima acidez, bem equi-

librada para o teor alcoólico. ao ser servido em uma 
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taça para Chardonnay, os aromas de frutas tropicais 

desapareceram e o álcool foi realçado, prejudicando 

o equilíbrio. Poder-se-ia dizer que era outro vinho, 

fato que se repetiria nas demonstrações seguintes, 

caso do Amelia 2005 da Concha Y toro (Chile), 

um clássico Chardonnay do novo mundo.

na taça criada pela riedel para vinhos feitos 

com essa uva, o amelia ofereceu bastante fru-

ta madura, especiarias e mel, com toques tos-

tados e amanteigados aportados pelo uso gene-

roso de carvalho novo. em resumo: um vinho 

muito “cremoso” e equil ibrado na boca. ao ser 

servido na taça para Sauvignon Blanc, os aromas 

frutados se intensif icaram, mas se tornaram 

“unidimensionais”. as notas de baunilha apor-

tadas pelo carvalho (e a cremosidade) pratica-

mente desapareceram. Quando foi provado na 

taça de Cabernet Sauvignon, ao contrário, os 

aromas derivados da madeira tornaram-se muito 

mais evidentes, encobrindo um pouco a fruta e 

prejudicando o equil íbrio, também afetado pela 

maior percepção do álcool.

o terceiro vinho foi um clássico Pinot Noir da 

Borgonha, o Fixin, safra 2004, produzido pelo 

domaine mongeard-mugneret. na taça desenhada 

para Borgonha tinto, o vinho esbanjou aromas de 

frutas vermelhas maduras (cassis, framboesa, cere-

ja), quase em compota, e de especiarias, além de 

toques de chocolate. na boca, estava equilibrado, 

com taninos f iníssimos. ao ser servido na taça para 

Chardonnay, sua personalidade mudou radicalmente: 

os aromas frutados praticamente desapareceram e 

o álcool sobressaiu. na boca, foi ainda pior. o vi-

nho f icou mais seco e herbáceo, com taninos mais 

evidentes e bem menos elegantes. o mais curioso, 

como destacado por Georg, é que os copos riedel 
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para Pinot Noir e para Chardonnay têm exatamente o 

mesmo formato, só diferindo na altura em que são 

cortados. Como o próprio Georg explica: “af inal, 

tudo no vinho diz respeito a diferenças”. 

o último vinho da prova foi um Cabernet Sau-

vignon de alta gama, o Seña 2003, produzido por 

eduardo Chadwick (Chile). na taça desenhada 

especif icamente para vinhos de Cabernet Sauvig-

non, o seña mostrou-se com muita fruta vermelha 

(“puro cassis”, def iniu Georg), especiarias (cravo), 

baunilha, mentol e toques animais. na boca, es-

tava equil ibrado, com taninos muito f inos. ao ser 

degustado na taça para Pinot Noir, desapareceram 

os toques da madeira, a acidez pareceu diminuir 

e os taninos f icaram mais agressivos.

o mais impressionante é que, ao longo da degus-

tação, quando cada um dos vinhos provados era de-

volvido à sua taça específ ica, “reapareciam” todos os 

aromas e características “perdidos” quando foram 

servidos em taças não desenhadas para eles. talvez 

por isso, riedel desdenhe dos copos padronizados, 

tipo iso. Para ele, são uma “solução de compromis-

so”, que só considera melhor que copos de plástico, 

que eliminam os aromas. “minha vida me ensinou 

que há tanta diversidade, que não é possível fazer um 

copo para todos os vinhos”, af irma orgulhoso. mas 

faz questão de alertar que as taças não conseguem 

“melhorar” os vinhos; simplesmente “realçam” as 

características das uvas com que foram produzidos, 

não importando a região ou país de origem. uma das 

histórias que Georg gosta de citar, como exemplo, é 

sobre o ocorrido no lançamento do copo desenvolvi-

do por sua f irma especif icamente para o “icewine” 

da vinícola canadense inniskilin, especializada nesse 

tipo de vinho. ao provar pela primeira vez o vinho 

na taça riedel, o enólogo chorou de emoção.

As taças Riedel são importadas pela Expand. Os preços va-

riam dependendo da linha e vão de R$ 38,50 a R$ 280, 

cada. expand - www.expand.com.br
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BiodinâmicosBiodinâmicos

"Eu não quero somente um 
vinho bom, mas também
um vinho verdadeiro".

Nicolas Joly

Presença, Intensidade, Energia...

- Filosofia de respeito
- Autenticidade de expressão
- Conhecimento da natureza
- Não reproduzível em outras geografias
- Volta ao terroir
- Busca de equilíbrio e harmonia
- Variedade é o lugar original
- Vinhedo tratado como organismo vivo
e integrado ao que existe em redor: sol, 
lua, cosmos, animais, forças da natureza
e raízes.
- Colheita, vinificação e engarrafamento
regidos pelas fases da lua; aragem por 
tração animal.

Isso é biodinamismo.

O conceito é mudar.
Experimente os biodinâmicos e saiba
porque tantas pessoas se renderam 

aos seus encantos.
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Importação:

Vitória: 27. 3225 3260

Belo Horizonte: 31. 32867077 

São Paulo: 11. 3061 3003

Vila Velha: 27. 3329 3518

Rio de Janeiro: 21. 2239 6698


