
	 Enfim,	chega	aquele	momento	para

o	qual	a	maioria	dos	enófilos	não	está	

preparado.	Você	está	num	restaurante	tailandês

(ou	indiano,	ou	baiano,	ou	...)	e,	após	escolher	

um	prato	que,	pelas	indicações	do	cardápio,

é	classificado	como	“condimentado”,

o	“sommelier”	se	aproxima	com	a	carta	

de	vinhos,	para	que	você	demonstre	seus	

profundos	conhecimentos	e	indique	qual	deles	

harmonizará	perfeitamente	com	...	pimenta	

malagueta,	curry	ou	azeite	de	dendê.

	 Uma	sensação	de	perplexidade	percorre	

o	cérebro	e	você	se	sente	tentado	a	trair	sua	

paixão	e	iniciar	novo	relacionamento

no	que	se	refere	a	harmonizações,	que	inclua	

cerveja	ou	água	mineral.	Mas	não	se	desespere,

vamos	ajudá-lo	a	contornar	essa	que	é

uma	das	armadilhas	mais	difíceis	de	escapar

no	mundo	do	vinho.

HARMONIZAÇÃO

por  MARIO TELLES JR
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Combinar vinho e Comida
    Condimentada requer Certos
  Cuidados, mas, ao Contrário
         do que muitos pensam,
             não é missão impossível,
  Como se demonstra neste artigo



	 Para	 começar,	 como	 sempre	 ocorre	 no	 universo	

das	combinações,	devemos	fugir	da	generalização	na	

definição	do	que	seria	“condimentado”.	Este	conceito	

precisa	ser	definido	com	precisão,	pois	constitui	base	

fundamental	para	a	escolha	dos	componentes	do	vi-

nho	que	utilizaremos	para	reforçar	ou	para	contrastar	

com	os	elementos	da	comida.

Ardor e componentes Aromáticos
são determinAntes 
	 Ao	menos,	dois	elementos,	devem	ser	incluídos	nes-

ta	definição:	o	grau	de	ardor	provocado	pela	comida	e	

os	componentes	aromáticos,	que	podem	ser	associados	

às	especiarias,	às	ervas	frescas,	secas,	ao	defumado	ou	

às	frutas	tropicais	usados	em	seu	preparo.	A	sensação	

de	ardor	provocada	pelos	frutos	do	gênero	Capsicum	(pi-

mentas	em	geral)	se	deve	a	um	grupo	de	substâncias	hi-

drófobas,	lipossolúveis,	chamados	capsaicinóides,	cujo	

mais	 importante	 representante	é	a	capsaicina.	E	 seus		

efeitos	são	agravados	pela	presença	de	taninos	(quer	do	

vinho,	quer	da	madeira)	e	aliviados	pela	acidez	e	doçu-

ra,	ou	pela	caseína	do	leite	que	funciona	como	deter-

gente	específico	sobre	a	mucosa	(daí	o	efeito	do	iogur-

te	usado	pelos	indianos	para	aliviar	os	efeitos	do	cur-

ry),	ou	ainda	por	temperaturas	mais	baixas	no	vinho.

	 Esse	efeito,	denominado	pseudotérmico,	é	tão	im-

portante	 que,	 se	 muito	 intenso,	 o	 ardor	 da	 mucosa	

simplesmente	 anula	 qualquer	 possibilidade	 de	 com-

patibilização,	anestesiando	a	língua	e	impedindo	uma	

percepção	melhor,	tanto	da	comida	como	do	vinho.

	 Como,	ao	mesmo	tempo,	ocorre	a	liberação	de	

endorfinas	pelo	cérebro,	acredita-se	que	o	efeito	

viciante,	quase	aditivo,	que	as	pimentas	exercem	

sobre	 alguns	 indivíduos,	 ou	até	 em	algumas	 cul-

turas,	tenha	relação	com	esse	processo.

	 Portanto,	para	cada	tipo	de	cozinha,	ou	mesmo	

de	prato,	a	escolha	adequada	de	um	vinho	vai	de-

pender	da	intensidade	da	sensação	de	ardor	(o	pri-

meiro	 e	 mais	 importante	 fator	 a	 ser	 considerado)	

e	do	tipo	de	aromas	associado	a	esse	prato	ou	tipo	

de	cozinha.	A	culinária	de	algumas	 regiões	da	 Ín-

dia,	 por	 exemplo,	 se	 caracteriza	 por	 pratos	muito	

pouco	 apimentados	 e	 muito	 ricos	 em	 especiarias	

doces	 (cravo,	 canela	 etc.).	 Tais	 pratos	 se	 harmo-

nizam	muito	bem	com	vinhos	 à	 base	de	Pinot Gris	

ou	Gewürztraminer.	 Já	nos	que	se	caracterizam	pelo	

curry	mais	“quente”,	a	escolha	penderá	para	vinhos	

com	maior	acidez	e	frescor,	como	um	Riesling	ou	um	

Sauvignon Blanc.

	 Na	 culinária	 tailandesa,	 com	 muitos	 pratos	 nos	

quais	 predomina	 o	 coentro,	 ou	 na	 mexicana,	 com	

seus	“chilis”,	utilizaremos,	naturalmente,	vinhos	com	

aromas	mais	herbáceos,	enquanto	na	culinária	baiana	

onde	o	dendê	e	o	leite	de	coco	são	elementos	presen-

tes,	o	caráter	frutado	e	o	estágio	na	madeira	(com	aro-

mas	de	coco)	serão	importantes	no	vinho.

	 Vamos,	 então,	discutir	algumas	 regras	gerais,	que	

devem	ser	 levadas	em	conta	na	hora	de	harmonizar	

vinho	com	alimentos	e	pratos	condimentados:

a) Evite vinhos muito tânicos,	ou	com	muita	presen-

ça	de	madeira,	que	tendem	a	agravar	o	ardor	e	o	amargor	

do	vinho	e	da	comida.	Vinhos	como	Cabernet Sauvignon	ou	

Chardonnay	 fermentados	 ou	 amadurecidos	 em	madeira	

não	são	boas	opções	de	compatibilização,	sobretudo	se	

a	madeira	estiver	muito	presente.	Se	optar	por	um	tinto,	

prefira	os	frutados,	pouco	tânicos	e	com	boa	acidez,	como	

os	Barberas	 não	barricados,	 ou	Merlots	 e	Malbecs,	muito	

frutados,	com	pouca	ou	nenhuma	madeira.	Se	o	prato	

for	muito	 rico	 em	 especiarias,	mas	 pouco	 apimentado	

como	ocorre	com	o	clássico	“barreado”	do	Paraná,	um	

tinto	frutado	e	rico	em	aromas	de	especiarias	como	um	

Syrah	australiano	ou	um	Rioja Crianza	seriam	boas	opções.

b) Evite vinhos com níveis elevados de álcool.	

Evite,	 igualmente,	 vinhos	 em	 que	 o	 álcool	 presente	

não	esteja	bem	equilibrado,	como	ocorre	por	exemplo	

com	os	Gewürztraminer	alsacianos,	que	podem	apresen-

tar	 baixa	 acidez	 e	 elevado	 teor	 alcoólico.	 Dê	 prefe-

rência	a	vinhos	do	Velho	Mundo,	com	um	estilo	mais	

tradicional	 com	níveis	 alcoólicos	 em	 torno	de	12,5º,	

como	os	brancos	do	Loire	ou	do	Norte	da	Itália.	

c) Quanto mais “quente” o prato,	maior	a	acidez	

recomendável	do	vinho,	se	possível	associada	a	baixos	

níveis	de	álcool	e	a	um	toque	de	doçura,	como	seria	

o	 caso	do	Riesling	Kabinett	 ou	Spatlese alemão.	É,	 aliás,	

o	que	justifica	o	emprego	de	elementos	muito	ácidos,	

como	o	tamarindo,	em	chutneys	doces,	ou	da	preser-

vação	em	vinagre	das	pimentas,	para	diminuir	o	efeito	

irritante	das	mesmas.	

d) Para ressaltar as ervas,	com	toques	defumados,	

bastante	 presentes	 em	 pratos	 mexicanos,	 uma	 boa	

opção	 é	 a	 mineralidade	 presente	 em	 alguns	Rieslin-

gs,	Pouillys-Fumés	ou	Sauvignon Blancs	da	África	do	Sul,	
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elaborados	com	uvas	de	videiras	plantadas	em	solos	

graníticos	ou	pedregosos.

e) Quando a necessidade é de associarmos a aci-

dez à fruta, os	rosés	podem	ser	boa	solução,	ficando	

os	espumantes	como	coringas	para	combinações	com	

elementos	mais	difíceis	como	a	raiz	forte	e	o	“wasabi”.

f) Assim como o iogurte,	 com	 sua	 consistência	 e	

gordura,	cria	um	filme	sobre	a	língua,	aliviando	o	ar-

dor,	vinhos	com	textura	untuosa	e	doce,	como	certos	

Ausleses	e	Beerenausleses	alemães	e	austríacos,	podem	ter	

esse	mesmo	 efeito	 suavizante,	 em	 combinações	 com	

pratos	ricos	em	aromas	de	especiarias	como	o	curry	

indiano	e	de	inspiração	thai.	

g) A presença de fruta nos vinhos é	geralmente	um	

fator	 positivo	 tanto	 para	 aliviar	 o	 ardor	 como	 para	

complementar	 aromas	 de	 especiarias	 e	 ervas	 como	

ocorre	com	a	célebre	Mostarda	de	Cremona	ou	com	

os	 “chutneys”	de	 frutas	 tropicais	utilizados	pelos	 in-

dianos	para	acompanhar	seus	incontáveis	“curries”.

Uvas	como	Viognier	ou	Torrontés,	desde	que	com	teores	

alcoólicos	mais	baixos	e	com	boa	acidez,	podem	ser	

opções	adequadas	e	diferentes.

	 Para	 finalizar,	 preparamos	 o	 que	 chamamos	 de	

“Adega	do	Bombeiro”	(ver	quadro),	em	linha	com	os	

princípios	 gerais	 definidos	 anteriormente,	 para	 aju-

dar	o	amante	de	culinárias	“mais	quentes”,	que	não	

quer	abrir	mão	de	seu	vinho,	com	sugestões	capazes	

de	transformar	um	divórcio	aparentemente	inevitável	

numa	relação	prazerosa	e	harmônica.	
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