
há múltiplas possibilidades
de harmonização quando se fala em vinho 

e carne. e muitos fatores que devem
ser levados em consideração para que

esse casamento não termine em divórcio 
por incompatibilidade de estilos

	 Quando	 se	 fala	 em	 vinho	 e	 carne,	 provavelmen-

te	a	primeira	imagem	que	vem	à	cabeça	é	a	de	uma	

sangrenta	picanha,	acompanhada	de	um	vinho	chile-

no	jovem,	baseado	em	Cabernet Sauvignon,	com	taninos	

bem	marcados,	que	são	como	que	dissolvidos	pela	in-

tensa	suculência	da	carne,	ressaltando	a	fruta	de	for-

ma	notável.	Pois	aí	reside	um	fato	relevante:	o	univer-

so	das	carne	é	muito	vasto,	e	pode	incluir	elementos	

muito	 diversos,	 como	 um	 magro	 peito	 de	 peru,	 um	

sangrento	“carré”	de	avestruz	ou	até	uma	gordurosa	

(e	apetitosa)	linguiça.	

	 Portanto,	é	previsível	que	também	exista	uma	ampla	

gama	de	vinhos	indicados	para	acompanhar	cada	tipo	es-

pecífico de carne. Assim, para o peito de peru acima cita-

do,	um	“gordo”	Chardonnay	do	Novo	Mundo	contrastaria	

com	a	carne	mais	seca;	a	linguiça,	gordurosa	e	com	rica	

textura,	iria	bem,	por	exemplo,	com	um	frutado	e	ácido	

rosé português do Alentejo; e o “carré” de avestruz, su-

culento	e	com	pouca	gordura,	estaria	bem	escoltado	por	

um	tinto	tânico	e	frutado,	como	um	vinho	jovem	do	sul	

do Rhône. A verdade é que muitos fatores devem ser 

levados	em	consideração	quando	se	busca	harmonizar	

pratos	com	carne	e	vinhos.

	 Um	fator	importante	é	o	“peso”	da	carne,	que	deve	

ser	equilibrado	com	vinhos	de	“peso”	equivalente,	me-

dido	por	seu	corpo	e	teor	alcoólico.	Considere,	como	

exemplo,	três	cortes	de	carne	com	riqueza	e	peso	cres-

centes:	uma	fraldinha	mal	passada,	praticamente	sem	

gordura,	 que	 combinaríamos	 com	 um	 vinho	 muito	

frutado,	 jovem	e	 rico	em	 taninos	maduros,	 como	um	

Malbec	argentino	(13º	de	álcool);	uma	picanha	bastante	

suculenta,	com	um	teor	maior	de	gordura,	que	se	daria	

muito	bem	com	um	Cabernet Sauvignon	jovem	(13,5º);	e	

uma	 costela	 de	 boi,	 muito	 gordurosa,	 mas	 com	 uma	

enogastronomia
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riqueza	de	sabores	e	de	caráter	maior,	que	poderia	per-

feitamente	suportar	um	vinho	mais	complexo	e	encor-

pado,	como	um	Syrah	do	Novo	Mundo	(14º).	

	 No	 extremo	 oposto,	 a	 delicadeza	 de	 um	 bife	 de	

alcatra	 ou	 filé	 mignon,	 quase	 sem	 gordura,	 apenas	

grelhado,	sem	acompanhamentos,	poderia	se	benefi-

ciar	da	companhia	de	um	Rioja	Crianza,	jovem,	de	

corpo médio e boa acidez. se, no entanto, o mesmo 

filé	mignon	for	enriquecido	com	uma	fatia	de	bacon	

–	o	que		aumentaria	seu	teor	de	gordura,	os	aromas	

animais	e	o	peso	do	prato	–	seria	possível	utilizar	um	

Rioja	 Reserva,	 mais	 encorpado,	

com	 aromas	 mais	 complexos	 e	

evoluídos	do	que	o	Crianza.

 A gordura existente na carne 

(ou	 nos	 molhos	 e	 acompanha-

mentos),	 embora	possa	 ser	 tam-

bém	 equilibrada	 pelos	 taninos,	

exige	 fundamentalmente	 que	 o	

vinho	tenha	elevada	acidez.	É	o	

caso	do	cupim,	que	muitas	vezes	

vai	 melhor	 com	 vinhos	 jovens	

como	 um	 Pinot Noir do	 Novo	

Mundo,	 do	 que	 com	 um	 Tannat	

uruguaio,	tânico	e	potente.	

	 o preparo, particularmente no caso dos grelha-

dos,	é	um	elemento	crítico	a	ser	considerado,	exigin-

do	 cuidados	 redobrados.	Uma	exposição	 exagerada	

ao	calor	provoca	carbonização	da	superfície	da	car-

ne, com surgimento de amargor. A combinação de 

carnes	assim	grelhadas	com	vinhos	tintos	tânicos	jo-

vens,	que	também	costumam	ter	amargor,	pode	criar	

uma	 sinergia	desagradável	de	 sabores,	 exacerbando	

o	 amargor	 e	 configurando	 uma	 incompatibilidade	

importante a ser considerada. Aliás, no caso dos gre-

lhados,	 deve-se	 lembrar	 que	 os	 aromas	 defumados,	

criados	naturalmente	pelo	processo,	e	que	atualmen-

te	podem	ser	exagerados	e	até	 forçados	pelo	uso	de	

pequenas	quantidades	de	madeira	na	grelha,	geram	

um	importante	elo	de	combinação,	por	similaridade,	

com	vinhos	bem	marcados	pelo	carvalho,	nos	quais	

estes	aromas	podem	ser	encontrados.

 A complexidade do prato é outro fator importan-

te.	Um	suculento	hamburger,	 temperado	com	ketchup	

e	mostarda,	combinará	melhor	com	um	assertivo	e	di-

reto Vino Nobile di Montepulciano (produzido com a 

uva	Sangiovese,	conhecida	no	local	como	Prugnolo Gen-

tile),	enquanto	um	mais	elaborado	lombo	de	cordeiro	

com	ervas	exigiria	um	vinho	mais	complexo	e	estrutu-

rado,	como	um	Bordeaux	de	Pauillac,	mais	evoluído.

	 Quando	a	leveza	do	prato	é	evidente,	mas	o	tem-

pero	prevalece	–	caso	de	um	carpaccio	com	molho	de	

mostarda	 e	 parmesão,	 ou	 de	 um	 steak	 tartar	 (carne	

crua)	 temperado	 com	 molho	 in-

glês	 e	 pimenta	 tabasco	 –	 	 vinhos	

com	muito	boa	acidez	e	ricos	em	

especiarias	seriam	recomendados,	

como	 um	 Shiraz	 australiano	 de	

corpo	médio,	um	Pinotage da	Áfri-

ca do sul ou até um Chardonnay	

do	Novo	Mundo,	 fermentado	em	

barricas,	com	bom	corpo.	

	 Para	 as	 carnes	 macias,	 mas	

com	menor	 caráter,	 como	o	 caso	

do filé mignon, é o molho que 

determinará	 o	 estilo	 do	 vinho	 a	

ser escolhido. Assim, para acom-

panhar um filé com chimichurri, molho para carne 

típico da Argentina, à base de óleo, vinagre, ervas e 

especiarias,	uma	boa	escolha	seria	um	Carmenère	chi-

leno,	com	boa	acidez	e	aromas	herbáceos	e	frutados.	

se a escolha para acompanhar o filé recair  sobre um 

cremoso	molho	de	mostarda,	a	opção	preferencial	se-

ria	um	Crozes-Hermitage	do	Rhône,	Syrah	em	pure-

za,	frutado	e	rico	em	especiarias.

 os acompanhamentos do prato principal podem 

facilitar	ou	atrapalhar	a	compatibilização,	dependen-

do	de	cada	caso,	pois	adicionam	elementos	como	ba-

tatas,	 arroz	 e	 outros	 carboidratos,	 que	 pedirão	 mais	

fruta	 no	 vinho	 ou,	 alternativamente,	 fruta,	 acidez	 e	

aromas	defumados,	como	ocorre	com	o	rico	arroz	car-

reteiro;	ou	ainda	mais	acidez,	quando	utilizamos,	por	

exemplo,	um	vinagrete	à	base	de	tomates	e	cebolas.

m a r i o @ w i n e st y l e . c o m . b r

As cinco etApAs
1. Determine o tipo De carne:

Doméstico ou selvagem e o tipo
De animal (frango, porco, boi,

lebre, faisão, coDorna etc.);

2. Determine o corte,
sua textura e seu “peso”, bem

como o teor De gorDura;

3. consiDere o preparo
e a complexiDaDe Do prato;

4. consiDere o molho a ser utilizaDo;

5. avalie os acompanhamentos
Do prato.


