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próximo passo: mestre em vinhopróximo passo: mestre em vinho

entrevista

WS - Qual é o signifi cado de ser um italiano

o ganhador do título de Melhor Sommelier

do Mundo?

Bernardo - Depois de muitos anos, 26 para ser preciso,

esse título volta a ter cores italianas. É claro que é uma 

grande satisfação. Mas não é a nacionalidade que faz 

diferença. Acredito que importantes são a paixão e o 

amor pelo mundo do vinho. Independente da origem, 

qualquer um pode transformar a paixão num momento 

especial. O que faz a diferença é a tenacidade,

a curiosidade e a energia que a pessoa investirá para 

o conhecimento de um mundo que é tão complicado 

quanto fascinante: o mundo do vinho. 

WS - Qual é o caminho para ser campeão?

O que você aconselharia aos mais jovens? 

Bernardo - Chegar à fi nal do concurso de Melhor 

Sommelier do Mundo não é fácil. Primeiro é preciso 

ganhar o título nacional. Depois é necessário passar

por uma seleção de quatro fi nalistas, de um total

de 43 participantes, realizada por uma comissão

de experts mundiais. Os testes envolvem viticultura

DEPOIS DE CONQUISTAR O TÍTULO DE “MELHOR SOMMELIER DO MUNDO”, O ITALIANO enrico bernardo

AINDA SE VÊ DIANTE DE NOVOS DESAFIOS. NÃO BASTA TER SIDO CAMPEÃO ITALIANO, EUROPEU E MUNDIAL. 

BERNARDO SONHA EM SE TORNAR MASTER OF WINE, DO BRITÂNICO institute of master of Wines, E JUNTAR-SE 

AO RESTRITO CÍRCULO DOS 246 MEMBROS QUE DETÊM O TÍTULO AO REDOR DO MUNDO, DO QUAL FAZEM PARTE 

JANCIS ROBINSON E OUTROS NOMES SAGRADOS. BERNARDO ESTEVE NO BRASIL ANO PASSADO PARA COMANDAR 

DEGUSTAÇÃO DOS “TOP” NACIONAIS. CONSIDEROU O TALENTO 2002 DA VINÍCOLA SALTON O MELHOR, MAS NÃO 

DARIA MAIS DE 80 PONTOS PARA O VINHO. “NA FAIXA DOS 80 COMEÇAM A APARECER OS BORDEAUX”, DISSE ELE

NA OCASIÃO. BERNARDO, O ENTREVISTADO PARA A PRIMEIRA EDIÇÃO DA WINE STYLE, REVELA COMO SE PREPAROU 

PARA O CONCURSO E O QUE SE PASSA NAS MESAS DO HOTEL GEORGE V, DE PARIS, ONDE TRABALHA. 

por  RUI ALVES



20

e enologia. Há a degustação às cegas de dois vinhos 

escolhidos aleatoriamente, acompanhada de uma 

análise escrita. Há também uma prova escrita de 

compatibilização de prato e vinhos e, finalmente, o teste 

de serviço, que inclui a decantação. A prova final é em 

público. O candidato deve encarar uma degustação

às cegas de cinco bebidas, a correção de uma carta 

de vinhos equivocada, a seleção de vinhos para 

acompanhar um menu completo, justificando as 

recomendações e, finalmente, a decantação. Para atingir 

esse objetivo dediquei nove anos de estudos, pesquisas

e viagens ao redor do mundo. Trabalhei em diversos 

países apenas para aprofundar o conhecimento

das diferentes culturas e aprender línguas, o que

é fundamental para o trabalho. Os jovens, se tiverem

a verdadeira paixão, devem estudar a viticultura 

mundial, usar o tempo livre para visitar produtores,

ter sempre contato com as origens do vinho, trabalhar 

em outros países para adquirir a sua própria 

personalidade. Na sua profissão, o sommelier nunca 

deve esquecer que o seu papel é sugerir ao cliente a 

escolha de um vinho, transmitir sua experiência sem a 

atitude de superstar. Humildade é a chave para quem 

gosta de vinho, o aprendizado não termina nunca. 

WS - Você pensa em fazer o concurso para se 

tornar Mestre em Vinhos?

Bernardo - Sim, um dia pretendo tornar-me um

Mestre de Vinhos. O contexto dos exames é diferente,

apesar de o tema ser o mesmo. Além do conhecimento

teórico, o sommelier envolve-se muito com o serviço

do vinho e o contato com o cliente é muito importante.

O concurso para Mestre de Vinhos é mais baseado

em conhecimentos teóricos.

WS - Como ficou sua vida depois do título?

Bernardo - Eu não me sinto mudado depois da 

competição. Eu já tinha conhecimento de minha 

capacidade, mas o título faz com que as pessoas 

me vejam com mais respeito. Tive que atender a 

muitos convites para entrevistas, algo que não estava 

acostumado. Se antes do concurso não tinha tempo 

para nada porque estava estudando, hoje em dia 

também não sobra muito em função das diversas

ofertas de colaboração que tenho recebido, inclusive

a de editar o meu livro, que sai em setembro.

No meu trabalho no George V, assumi a função

de Diretor de Sommellierie e de Gerente de Bebidas.

E ainda continuo a me dedicar à minha empresa

de consultoria, a Bernardo Wine.

WS - Quais os vinhos da América do Sul que você 

recomenda no George V?

Bernardo - Sugiro argentinos e chilenos. Normalmente

os recomendo para acompanhar carnes vermelhas e 

caça. São vinhos com muita estrutura e calor, perfeitos 

para noites frias e pratos com molhos ricos. 

WS - Quais as compatibilizações que você 

recomendaria para alcançar o “terceiro sabor”,

fruto da combinação perfeita?

Bernardo - Sugeriria Champagne com Foie Gras

ou ostras, Porto Vintage com queijo Silton, Porto 

Colheita com “cabaleo reau” e um velho madeira com 

beef  consommé com trufas negras. 

WS - Quais são os melhores vinhos que você já tomou?

Bernardo - Esta é a pergunta mais freqüente em minhas entrevistas. Infelizmente 

eu não encontro uma resposta. Para mim, não há vinho preferido. Cada um tem 

sua história. Há situações em que eu prefiro um e momentos em que prefiro outro, 

sempre de qualidade. O vinho, como as pessoas, tem a sua identidade

e complexidade, que devemos respeitar. 

WS - Poderia recomendar alguns vinhos com boa relação custo-benefício? 

Bernardo - Em termos de custo-benefício, sugeriria vinhos do sul da Itália,

os portugueses, húngaros, chilenos e argentinos.

WS - O que você acha dos vinhos do Douro e do Alentejo? 

Bernardo - Gosto muito dos vinhos do Douro. Quanto aos do Alentejo,

creio que são ainda muito alcoólicos, o que sacrifica a elegância. 

WS - Como você vê as mudanças no estilo dos vinhos de Bordeaux?

Você acha que eles vão aderir ao novo estilo de vinhos, prontos para 

beber, potentes, no estilo de Robert Parker? 

Bernardo - Esse fenômeno já aconteceu. Muitos produtores negam essa tendência 

de produzir vinhos prontos para beber, potentes. Mas a verdade é que eles já 

transformaram seus vinhos seguindo o novo estilo. Não fosse assim, porque 

estariam tão preocupados com as notas de Parker?

WS - Há algum vinho que você nunca tomou e que esteja em sua lista? 

Bernardo - Para ser honesto, creio que realizei todos os meus desejos.

Agora dedico-me a novas descobertas. 

WS - Alguma mensagem para os brasileiros? 

Bernardo - Viva a capirinha!  

creio que realizei 
todos os meus desejos

para mim, não há vinho 
preferido

são muito alcoólicos,
o que sacrifica a elegância

e um velho madeira
com beef consommé

eu não me sinto
mudado depois
da competição

o sommelier envolve-se 
muito com o serviço
do vinho


