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Aqui, o vinho é o chef

	 Imagine	um	restaurante	em	que	a	escolha	dos	vi-

nhos	 determine	 os	 pratos	 que	 irão	 acompanhá-los,	

e	não	o	 contrário,	 como	é	praxe?	Esse	 restaurante,	

o	sonho	de	todo	enófilo,	existe	e	fica	em	Paris.	Cha-

ma-se	 Il Vino d´Enrico Bernardo.	 O	 dono,	 que	

empresta	 seu	 nome	 ao	 estabelecimento,	 é	 um	 aval	

à	 proposta	 inovadora	 que	 adota.	 Enrico	 Bernardo	

ganhou	 o	 título	 de	 “melhor	 sommelier	 do	 mundo”	

em	2004,	no	concurso	realizado	em	Atenas,	coroan-

do	brilhante	carreira	em	que	obteve,	 sucessivamen-

te,	 os	 títulos	de	melhor	da	 Itália	 (onde	nasceu),	 em	

1997,	 e	 da	 Europa,	 em	 2002.	 O	 restaurante	 abriu	

as	 portas	 em	 setembro	 de	 2007	 (em	 dezembro	 do	

mesmo	 ano,	 ganhou	 filial	 na	 badalada	 estação	 de	

inverno	 de	 Courchevel,	 nos	 Alpes	 franceses).	 E	 já	

em	 2008,	 recebeu	 uma	 estrela	 na	 edição	 2008	 do	

famoso	 guia	 Michelin,	 comprovando	 que	 a	 quali-

dade	dos	vinhos	–	selecionados	de	uma	adega	com	

10	mil	garrafas	de	1.200	diferentes	rótulos	–	não	é	

a	única	razão	para	conhecê-lo.	O	próprio	Bernardo	

dá	 a	 pista.	 Na	 introdução	 de	 seu	 livro	 A Arte de 

Degustar o Vinho	(Companhia	Editora	Nacional,	

2006),	 ele	 conta	 que,	 ainda	 criança,	 gostava	 de	 se	

refugiar	na	cozinha	da	mãe,	que	descreve	poetica-

mente	como	“um	casulo	impregnado	de	odores	ge-

nerosos	como	belas	promessas”.	Portanto,	sua	liga-

ção	com	a	culinária	antecede	em	muito	sua	paixão	

pelo	vinho,	que	só	veio	a	descobrir	bem	mais	tarde.	

por 	GUILHERME	VELLOSO
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	 No	 Il	 Vino,	 um	 espaço	 elegante,	 mas	 sem	 osten-

tação,	 próximo	 dos	 Invalides,	 a	 adega	 obviamente	

ocupa	lugar	de	destaque.	A	escolha	dos	vinhos	(e	dos	

pratos) é uma questão de disponibilidade financeira. 

A	primeira	possibilidade	é	pedir	à	la	carte.	Para	isso,	o	

cardápio	lista	uma	série	de	vinhos,	indicando	apenas	

se	serão	acompanhados	por	entrada,	prato	ou	sobre-

mesa.	 Por	 exemplo,	 se	 o	 cliente	 escolhe	 um	 Rosso 

di Montalcino Poggio di Sotto 2005,	sabe	que	ele	

virá	acompanhado	de	uma	entrada;	e	que	o	conjun-

to	(vinho	+	entrada)	custará	38	euros.	Se	desejar	um	

copo	 extra	 (60	 ml)	 do	 vinho,	 pagará	 mais	 10	 euros.	

Caso	opte	pelo	Puligny-Montrachet Vieilles Vig-

nes 2006 do	 produtor	 J	 M	 Vincent,	 receberá	 junto	

um	prato	 (muito	provavelmente	à	base	de	peixe),	 ao	

custo	de	56	euros.	E	se	pedir	um	TBA Grand Cuvée 

nº 7 2005,	 do	 grande	 produtor	 austríaco	 Kracher,	

uma	sobremesa,	ao	preço	de	35	euros	pelos	dois.	

	 A	 maioria	 dos	 clientes,	 no	 entanto,	 opta	 por	 um	

dos “menus” pré-definidos pelo restaurante. Para 

quem	deseja	testar	se	está	pronto	para	virar	somme-

lier profissional, o indicado é o menu “à l’aveugle”, 

ou	seja,	às	cegas.	Tudo	o	que	se	sabe	é	que	serão	ser-

vidos	quatro	vinhos	acompanhados	de	quatro	pratos,	

ao	preço	de	95	euros.	Nem	os	vinhos	nem	os	pratos	

são identificados previamente. No caso dos vinhos, a 

surpresa	pode	ser	ainda	maior,	pois	eles	são	servidos	

em	copos	escuros.	Não	é	raro	que	um	cliente	que	ima-

ginava	estar	tomando	um	vinho	tinto	seja	surpreendi-

do	com	a	 informação	de	 tratar-se	de	um	branco,	ou	

vice-versa	(ver	entrevista	com	Bernardo).	Muitos	não	

se	 conformam	com	o	erro	 	 e	 rapidamente	passam	o	

vinho para um copo transparente para confirmar. 

Menu “Grands Terroirs”
custa 1.000 Euros
	 Se	dinheiro	não	for	problema,	é	fácil	acertar	pelo	

menos	no	que	diz	respeito	aos	vinhos.	Por	“módicos”	

1.000	euros	per	capita,	o	menu	“Grands	Terroirs”	dá	

direito	 a	 provar,	 sucessivamente,	 champanhe	 Roe-

derer 2000,	 Corton Charlemagne 2006,	 Le Pin 

1999,	 Beaucastel 1983	 e,	 para	 terminar,	 Yquem 

1997!	 Os	 pratos	 não	 são	 informados	 previamente,	

mas,	com	vinhos	desse	quilate,	quem	se	importa...		

	 A	terceira	opção	é	escolher	o	menu	do	dia,	que	

varia	 conforme	 a	 estação	 –	 como	 fizemos	 minha	

mulher	e	eu	na	noite	em	que	 jantamos	no	Il	Vino,	

no	 final	do	ano	passado.	A	proposta	era	um	menu	

“em	 torno	 de	 trufas	 brancas	 de	 Alba	 e	 trufas	 ne-

gras	 do	 Périgord”,	 ao	 preço	 de	 165	 euros.	 Nesse	

caso,	 sabíamos	 os	 vinhos	 que	 iríamos	 tomar,	 mas	

não	 os	 pratos	 que	 os	 acompanhariam.	 Os	 vinhos	

servidos,	pela	ordem,	 foram	os	seguintes:	Pouilly-

Fuissé Les Reisses 2006	do	Domaine	Denogent;	

Barbaresco Nubiola 2004	 do	 produtor	 G.	 Pelis-

sero;	Saint Emilion Grand Cru Classé 2003	do	

château	 La	 Dominique;	 e	 para	 encerrar	 (no	 caso,	

com	 chave	 de	 ouro),	 Rivesaltes Tuilé 1980	 do	

Domaine	 Cazes	 (por	 se	 tratar	 de	 um	 vinho	 de	 so-

bremesa,	o	copo	era	de	8	cl.).	

	 Tanto	os	vinhos	como	os	pratos	que	os	acom-

panharam	confirmaram	a	suposição	de	que,	ape-

sar	do	nome,	o	Il	Vino	aposta	na	combinação	má-

gica	 de	 vinho	 e	 comida.	 O	 primeiro	 vinho	 veio	

acompanhado	 de	 um	 prato	 de	 legumes cozidos em 

bouillon de carne e foie gras ao vapor.	Na	mesa,	rece-

beu	generosa	porção	de	 lâminas	de	trufas	negras	

do	Périgord.	O	Pouilly-Fuissé	 servido	mostrou	

boa	acidez	e	bastante	carvalho,	lembrando	um	vi-

nho	 do	 novo	 mundo.	 Prato	 gostoso,	 combinação	

correta,	mas,	a	nosso	ver,	sem	brilho.	

	 A	 segunda	 harmonização	 trouxe	 um	 prato	 rela-

tivamente	simples,	ainda	que	muito	bem	elaborado,	

para	 destacar	 as	 trufas	 brancas:	 purée de batatas com 

parmesão coroado por uma gema de ovo, espuma de creme de 

leite e lâminas (servidas sem economia) de trufas brancas de 

Alba.	Ainda	jovem	e	um	pouco	tânico,	o	Barbares-

co	 enfrentou	 com	 galhardia	 o	 prato,	 mas,	 ao	 final,	

sucumbiu	 aos	 inebriantes	 aromas	 de	 querosene	 das	

trufas.	 Não	 fez	 feio,	 mas	 a	 parada	 exigiria,	 talvez,	

um	 Barolo	 mais	 velho.	 	 Junto	 com	o	 terceiro	vinho,	

veio	um	bom	risotto de parmesão com molho levemente rosé, 

acompanhado de vitela mal passada em seu molho e, novamente, 

trufas negras do Perigord (mais	aromáticas	do	que	as	pri-

meiras,	mas	nem	de	longe	tão	pungentes	como	as	de	

Alba,	inesquecíveis).	O	La Dominique	estava	prati-

camente	pronto,	como	seria	de	se	esperar	de	um	ano	

marcado	 por	 temperaturas	 excepcionalmente	 altas.	

Bastante	aromático	(frutado	intenso	e	agradável,	com	

notas	empireumáticas),	mostrou	boa	acidez	e	taninos	

(macios)	 ainda	presentes,	 prova	do	bom	 trabalho	do	

enólogo.	Combinação	perfeita	entre	vinho	e	prato!	

	 Mas	o	melhor	ainda	estava	por	vir.	Com	quase	

trinta	anos,	o	Rivesaltes	era	escuro	e	quase	visco-

so,	lembrando	mel	de	engenho.	Os	aromas,	como	

um	“queimado”	evidente,	denotavam	seu	proces-

so	 de	 oxidação,	 mas	 nem	 longe	 sua	 decadência.	

Na	 boca,	 apresentou	 extraordinário	 frescor,	 com	

boa	acidez	e	um	final	não	muito	doce.	Harmoni-

zou-se	 maravilhosamente	 com	 a	 sobremesa,	 uma	

deliciosa	tartelette au chocolat, sauce et glace au café du 

Panamá,	 também	 não	 muito	 doce.	 Sem	 dúvida,	 o	

ponto	alto	do	jantar.	

	 Quanto	custou?	Sinceramente,	não	sei.	Quando	

pedi	a	conta,	recebi	um	envelope	com	um	bilhete	de	

minha	filha.	Num	dia	em	que	nos	visitou,	pouco	an-

tes	da	viagem,	ela	viu	um	e-mail	com	a	confirmação	

da	 reserva	pelo	 Il	Vino	e	 se	 entendeu	diretamente	

com	 o	 restaurante	 para	 pagá-la.	 O	 jantar	 foi	 um	

presente	(este	sim	inesquecível)	pelo	nosso	40º	ani-

versário	de	casamento.

il viNo Paris 
13, boulevard de la Tour Maubourg
Tel: (01) 44 11 72 00
Il Vino Courchevel
La Porte de Courchevel 1850
Tel: (04) 79 08 29 62
Reservas: info@ilvinobyenricobernardo.com
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Ws – a partir da sua experiência,
qual o fator mais importante a ser 
levado em conta na harmonização 
entre vinho e comida?
EB – O mais importante é respeitar
a sazonalidade dos produtos,
de modo a que expressem sua 
tipicidade. A boa teoria é
compatibilizar vinho/comida
em oposição, o que significa,
por exemplo: um vinho com muita 
acidez necessita uma comida
com muita gordura; um vinho rico
em taninos necessita uma comida 
untuosa; um vinho rico em álcool 
necessita uma comida crocante
e salgada; um vinho macio
necessita uma comida fresca
e bem temperada etc.

Ws – o sr. concorda com a crença 
de que o vinho de uma determinada 
região é sempre o melhor parceiro 
para a comida da mesma região?
EB – Frequentemente é o caso.
No entanto, é melhor não se limitar 
a esta teoria. Se a pessoa não sabe 
como combinar comida e vinhos,
em geral acertará se associar vinho
e comida da mesma região. 

Ws – o sr. concorda com a teoria 

muito difundida de que o champanhe 
é o único vinho que pode acompanhar 
uma refeição de ponta a ponta?
EB – Não, porque champanhes 
com sobremesas são a pior das 
combinações!

Ws – Para muitos consumidores, 
está cada vez mais difícil diferenciar 
vinhos do velho e do novo mundo.
o sr. concorda com eles?
EB – Não, eu não concordo! Acho
que existe uma grande diferença
entre vinhos do velho e do novo 
mundo. Os vinhos do novo mundo 
focam a qualidade nas uvas e nos 
aspectos técnicos da enologia. 
Os vinhos europeus são mais focados 
nos terroirs (de que se originam)
e na idade dos vinhedos; além disso, 
os vinhos europeus são feitos
de maneira mais tradicional.

Ws – em seu restaurante há um
menu “à l’aveugle” (às cegas)
em que os vinhos são servidos em 
copos escuros, de cor preta. é comum 
que os clientes pensem que um vinho 
branco é tinto ou o contrário?
EB – Quando os vinhos são servidos 
em copos pretos, às vezes as pessoas 
se enganam quanto à sua cor.

Mas a maioria das pessoas 
reconhece pelo menos a cor. 
É mais difícil reconhecer regiões
e variedades dos vinhos.

Ws – Na sua opinião, há sempre um 
vinho que combina com uma comida 
específica? caso afirmativo, e como
já visitou o Brasil, que vinho
ou tipo de vinho recomendaria para 
acompanhar uma feijoada, o prato 
mais típico da culinária brasileira?
EB – Sim, há sempre um vinho 
para uma comida, da mesma forma 
que há sempre um homem para 
“combinar” (match) com uma mulher... 
O vinho que combinaria perfeitamente 
com esse tradicional prato brasileiro 
seria um Syrah, “apimentado” (spicy), 
com aromas escuros (azeitonas 
pretas, pimenta preta, cerejas 
escuras, amoras), de safra jovem, 
com muita acidez e taninos, para 
contrabalançar a untuosidade 
e sensação de gordura do prato.
Penso num saint Joseph ou num
côte rôtie, da França, ou um belo
Syrah, da Austrália ou do Chile.

V:\Osvaldo\Decanter\ANUNCIO MEMÓRIAS\Bureau\Wine style.cdr
sexta-feira, 13 de março de 2009 16:56:12

Color profile: Offset - Euro pos U360 K85
Composite  Default screen

Vencedor da prova que elegeu o “Melhor Sommelier do Mundo”, em 200 4,
na Grécia, o i taliano Enrico Bernardo, que vive e trabalha há muitos anos na França   

(“profissionalmente, sou mais francês do que i taliano”, diz ele), foi o entrevistado da primeira edição de Wine
St yle (ver WS nº 1, de maio/ junho 2005). De lá até hoje, sua vida teve grande mudança. Ele deixou o Le cinq , 
restaurante do luxuoso hotel George V em Paris, duas estrelas no tradicional guia Michelin, no qual ocupava os cargos
de Diretor de Sommellierie e de Gerente de Bebidas, para abrir seu próprio restaurante, o il vino d´enrico Bernardo,
que, em pouco tempo, recebeu a primeira estrela no mesmo Michelin. Um feito e tanto, considerando-se que o Il Vino 
nasceu de uma proposta absolutamente inovadora: é a escolha dos vinhos que determina os pratos que irão 
acompanhá-los, e não o contrário, como ocorre na maioria dos restaurantes. O sempre apaixonante tema da relação 
entre vinho e comida é o assunto principal dessa nova entrevista a Wine St yle, em que Bernardo não se fur tou,
inclusive, a apontar o vinho que recomendaria para acompanhar um prato que para muita gente não combina com ele: 
a brasileiríssima feijoada, que conheceu quando visi tou o Brasil há quatro anos.

Com Feijoada,
Saint Joseph ou
Côte Rôtie
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