
                          

 Uma das regras básicas da compatibilização entre vinhos e pratos é a 

precisão em relação aos elementos que constituem a receita. Assim, evita-

-se generalizações do tipo “vinho e carne” ou “vinho e salada”, que não 

levam a lugar algum. Portanto, o melhor caminho é a análise minuciosa 

dos componentes, aromas e texturas do prato. Daí, delineia-se o perfil dos 

vinhos que melhor se encaixarão neste modelo.

 Mas será possível utilizar este  modelo para uma única proposta culiná-

ria, como a cozinha indiana ou a mineira? De imediato, surge o primeiro 

obstáculo, que reside na diversidade de elementos que tornam impossível 

a escolha, com relação ao vinho, de um elemento correspondente.

 Dois exemplos: como encontrar algo que seja comum às texturas de pei-

xe, legume, cordeiro ou filé mignon, ingredientes utilizados em pratos va-

riados da cozinha indiana? Ou,  aquilo que seja comum num lombinho de 

porco e numa costela de vaca, componentes de pratos da cozinha mineira?

	 O	primeiro	passo,	portanto,	é	identificar	elementos	comuns,	de	consenso,	

nos pratos de cada culinária. Estes serão os indicadores básicos a guiar a 

escolha das combinações, que será mais ampla ou mais limitada de acor-

harmonização

por  MARIO TELLES JR.    

fo t o s  ROgéRIO vOLTAn

36

            

Conheça os 
vinhos que 

Combinam bem 
Com ostras 

gratinadas, 
Casquinha de 

siri  e  moqueCa, 
pratos populares 

da deliCiosa 
Culinária do 

espírito santo

Moqueca capixaba,
um clássico da

cozinha do 
Espírito Santo



  

do	com	o	maior	ou	menor	número	de	especificações.

 Com relação à comida indiana, o elemento 

consensual de quase todos os pratos é o curry e seu 

sabor picante e de especiarias, o que exige vinhos 

com maior acidez e doçura e toques aromáticos, 

similares a esses elementos ou em contraste a eles. 

Quanto ao segundo exemplo, a gordura animal, 

marcante nos pratos mineiros, pede vinhos com 

taninos e acidez adequados para equilibrar a “sus-

tança” da culinária das gerais.

 A partir dessas premissas, a Wine Style resolveu 

encarar um desafio, durante a última edição do En-

contro Internacional do vinho, que aconteceu em 

vitória no final de 2010. A proposta foi buscar o 

que combinar com os pratos mais tradicionais da 

culinária capixaba. é possível, então, traçar regras 

básicas de combinação a partir de uma análise mi-

nuciosa das características da culinária capixaba? 

Com Coentro,
   sem taninos
 Inicialmente, a ideia foi analisar as origens e a 

constituição desta culinária. A cozinha capixaba re-

sulta de duas influências: a do oceano, com os pes-

cados e frutos do mar, e a dos cultivos em pequenos 

roçados — que, aliás, é o significado de “capixa-

ba”, em tupi-guarani. Destes, obtém-se a mandioca 

(e sua farinha), a banana, o urucum e o coentro. 

Em seguida, foram eleitos os pratos mais populares 

— todos à base de peixes ou frutos do mar: ostras gra-

tinadas, casquinha de siri, moqueca capixaba, torta 

capixaba e bobó de camarão.

 A utilização exclusiva de peixes ou frutos do mar 

torna, de imediato, mais fácil a escolha tanto do “vi-

lão” quanto do elemento preferencial para as com-

patibilizações. O vilão, que deve ser evitado na com-

binação com os ingredientes do mar, é o tanino, que 

provoca nos vinhos tintos a desagradável sensação de 

metalização, relacionada à presença de ferro e de íons 

ferrosos, existentes nos complexos polifenólicos (nome 

sofisticado	que	se	dá	aos	taninos).	

 O herói desta combinação, que vai funcionar sem-

pre com peixes e frutos do mar, é a acidez. De acordo 

com as variações de textura propostas, a acidez pode 

ou não estar associada à presença do espumante e de 

suas “bolhinhas”. Outro elemento comum e que re-

força tanto a acidez quanto a fruta é o tomate, presen-

te principalmente nas moquecas e tortas capixabas.

 Com relação ao caráter aromático, a principal 

característica da comida capixaba é a presença 

marcante do coentro e da cebolinha — o que, aliás, 
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a diferencia dos pratos baianos, marcados mais pelo 

peso e pela fruta associados ao azeite-de-dendê.

 Assim, as constantes na escolha dos vinhos se-

riam: vinhos brancos (sem taninos), com grande 

acidez (incluindo os espumantes) e caráter aromáti-

co frutado e herbáceo.

 Como variáveis desta equação estão o peso do prato 

e	 sua	 textura,	elementos	que	mais	 se	modificam	e	que	

podem variar do crocante da casquinha de siri ao cre-

moso do bobó de camarão, da leveza e cremosidade das 

ostras gratinadas ao peso e substância da torta capixaba.

 Tentamos, então, oferecer uma paleta de opções: 

um chileno leve, como o Sauvignon Blanc La-

berinto  2007,  seguido de um Sauvignon Blanc 

Dog Point 2008 (amadurecido em madeira, no esti-

lo Fumé Blanc), evoluindo para um Albariño espanhol 

mais encorpado, o Sketch Raul Perez, sucedido 

pelo clássico e cremoso Mersault Clos de la Ma-

ziere Jacques Prieur e culminando com um “corin-

ga” frutado, o Champagne Cattier Brut Rose NV.

 Como era de se esperar, a presença (aliás, pouco 

habitual na culinária capixaba) do leite de coco no 

bobó de camarão tornou-se uma combinação na-

tural com o único Chardonnay escolhido — o Mer-

sault —, enquanto o Sauvignon Blanc Labe-

rinto, herbáceo, frutado (maracujá) e com acidez 

intensa, combinou bem com a moqueca capixaba.

 Como previsto, também, o espumante criou 

um belo e rico contraste com a casquinha de siri. 

A grande surpresa, entretanto, foi o Albariño barri-

cado, que foi bem com quase todos os pratos. Isso 

mostrou que vale a pena arriscar e investir em no-

vos vinhos, de origens não utilizadas habitualmen-

te em nossas compatibilizações. A cremosidade da 

ostra, ainda, casou bem com o Fumé Blanc. Já com 

relação à torta capixaba, tanto o Mersault quanto 

o Raul Perez Sketch mostraram estrutura capaz 

de harmonizar perfeitamente com o prato.

 é importante ressaltar que o método utilizado tem 

a vantagem de permitir a substituição de qualquer um 

dos vinhos escolhidos por outro equivalente, respeita-

dos seus elementos constituintes básicos.

 nossa conclusão foi a de que ste exercício pode 

ser comparado a um tiro de espingarda, com muitos 

chumbinhos, em um grupo de vários patos: a possi-

bilidade de acerto aumenta quanto mais próximos 

estiverem os pratos, ou seja, quanto mais elementos 

comuns eles apresentarem, maior será a chance de 

compatibilização adequada. 
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