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 Antes de se tornar sommelier, o sueco Andreas 

larsson, 38 anos, atual campeão mundial, sonhava 

ser guitarrista de jazz, paixão que divide com a dos 

vinhos. É fã de John Coltrane (e de Bach) e acumula 

mais de 60 composições e gravações de jazz moder-

no. As duas atividades têm mais em comum do que 

pode parecer à primeira vista. A principal semelhan-

ça talvez seja o fato de que um vinho, assim como um 

improviso de jazz, nunca é igual a outro.

 Como seu antecessor no posto de melhor somme-

lier do mundo, o italiano, radicado na França, Enrico 

Bernardo (ver artigo na Ws nº 22), larsson começou 

na cozinha e só teve o interesse pelo vinho realmente 

despertado depois de uma viagem à Borgonha, em 

1996. A motivação inicial, como ele mesmo conta, 

foi “viajar e conhecer pessoas”. Em 1998, trocou 

Em sua rEcEntE visita ao Brasil , 

andrEas larsson mostrou porquê

foi  o vEncEdor,  Em 2007 ,  do último 

concurso mundial dE sommEliErs.

WinE stylE acompanhou-o

Em sua passagEm por são paulo

E conta alguns dE sEus  

25

campeão
as lições de um

24

         



a cozinha pela adega, ao ingressar no curso de 

sommelier profissional da Restaurangakademien, 

de Estocolmo. Três anos depois, veio o primei-

ro reconhecimento, como melhor sommelier da 

suécia, feito repetido em 2002, 2003 e 2005. No 

intervalo entre o “tri” e o “tetra”, foi a Reims, 

capital do champanhe, e ganhou o troféu Ruinart 

de 2004, como melhor sommelier da Europa. 

Em 2007 chegou ao topo da pirâmide, no con-

curso realizado na Grécia.

 Por conta dessa consagração, ele hoje viaja pelo 

mundo para participar de eventos e degustações es-

peciais e dar aulas sobre sua arte, como fez em re-

cente visita ao Brasil. Quando perguntado se é pre-

ciso ter algum talento especial para ser sommelier, 

responde com sua receita: “um pouco de talento, 

muito trabalho e uma enorme paixão”. O somme-

lier, aconselha, tem que ser “humilde mas mostrar 

autoridade, sem assustar o cliente”. O fato de ser 

cozinheiro e adorar cozinhar, segundo ele, também 

ajuda, porque “para entender de vinhos é preciso 

amar a comida”. Por isso, faz questão de destacar 

que seu trabalho no restaurante Pm & Vänner (Pm 

& Amigos), em Växjö, suécia, do qual é diretor de 

vinhos –  e onde atua pelo menos dez dias por mês 

–, é fundamental para que continue a desempenhar 

a função de sommelier em seu nível mais alto. 

 E foi sua competência e profissionalismo o 

que mais impressionou os participantes da au-

la-demonstração que deu na sede da Associa-

ção Brasileira de sommeliers em são Paulo, na 

manhã em que chegou ao Brasil, vindo de Esto-

colmo, com uma escala em lisboa. Atos corri-

queiros como abrir um champanhe ou decantar 

um vinho se transformam num momento mági-

co, que encanta os clientes e os faz voltar mais 

e mais vezes ao estabelecimento. Aliás, larsson 

observa que os sommeliers também são “anima-

dores”, ainda mais que, também segundo ele, 

grandes restaurantes são como um “teatro”. E o 

serviço perfeito do vinho é, sem dúvida, um dos 

componentes mais importantes desse espetáculo. 

Para harmonizar, 
Larsson Prefere
brancos aos tintos

 Comprovando o g rau – e  abrangência  –  de 

conhecimentos  que se  exige de um sommel ier 

prof i s s ional  de seu níve l ,  larsson comentou 

as  di ferenças  (químicas )  das  águas  Panna e 

san Pel leg r ino servidas  por  ocas ião de sua 

aula  na ABs-sP,  inc lus ive recomendando a 

har monização mais  apropriada de cada uma 

com vinhos.  E,  mesmo sendo o Bras i l ,  país 

que v i s i tava pela  pr imeira vez,  um produtor 

a inda pouco conhecido no mercado inter na-

c ional ,  sabia  que “Vale  dos  Vinhedos” é  a 

pr imeira indicação de procedência  bras i le ira .

 larsson comentou o interesse cada vez maior, 

na Europa, por vinhos brancos, em especial os 

produzidos na Áustria, seja com a uva tradicional 

do país, a Grüner Veltliner seja com a personalíssi-

ma Riesling. “são vinhos puros, minerais e agra-

dáveis, ótimos para a gastronomia, em especial os 

vinificados em seco” (sem açúcar residual). Com 

relação aos vinhos do Novo mundo, aposta nos 

Pinot Noir da Nova Zelândia e nos cortes borda-

leses do Napa Valley, vinhos que têm classe, ele-

gância e, segundo ele, lugar garantido nas cartas 

dos melhores restaurantes europeus. Perguntado 

sobre sua técnica de harmonizar vinho e comida, 

disse usar a metodologia clássica da Association 

de la sommellerie internationale (Ais), a qual 

a Associação Brasileira de sommeliers é filiada, 

que recomenda tanto o contraste como a simila-

ridade. E surpreendeu ao informar que usa mais 

brancos que tintos, pois a seu ver, “os vinhos 

brancos são mais dinâmicos que os tintos na har-

monização”. segundo ele, essa é uma “tendência 

irreversível na enogastronomia”. 

 Ainda sobre os vinhos brancos, surpreendeu 

novamente ao recomendar a decantação dos mais 

estruturados, como os grandes Chardonnay da Bor-
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gonha (Chablis, por exemplo) que ganham mui-

to mais expressão com esse processo. O mesmo 

não ocorre com os brancos aromáticos, que não 

devem ser decantados. mostrando bom senso e 

experiência, não descarta liminarmente vinhos 

alcoólicos e mais encorpados na harmonização, 

como preconizam alguns fundamentalistas. se-

gundo larsson, tudo é questão de equilíbrio, por-

que “vinhos equilibrados quase sempre têm bom 

desempenho na harmonização”. Entre os bran-

cos, seus vinhos prediletos são os Riesling; entre os 

tintos, os grandes Pinot Noir da Borgonha. sem fa-

lar nos clássicos Bordeaux e Champagne. Como 

se vê, além de competente, tem bom gosto.

a rt h u r @ w i n e s t y l e . c o m . b r 
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Depois de ganhar o título de melhor sommelier da Suécia por quatro vezes e de se sagrar campeão europeu, Larsson foi consagrado, 
em 2007, na Grécia, o Melhor Sommelier do Mundo
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 Aproveitando a passagem de Andreas larsson pelo 

Brasil, a importadora Casa do Porto organizou uma 

série de degustações em são Paulo, Vitória e Belo Ho-

rizonte. Na capital paulista, foram dois eventos: uma 

degustação dos novos vinhos espanhóis e uma interes-

sante degustação de champanhes de micro-produto-

res, em sua maioria biodinâmicos, garimpados pelo 

incansável sommelier Ariel Perez, que foi, diga-se de 

passagem, anfitrião mais que perfeito para o campeão 

larsson, acompanhando-o em todas as atividades.

 Antes dos espanhóis uma surpresa estava reser-

vada para os convidados da Casa do Porto. Direta-

mente de saint-Émilion, trazido em mãos por Juan 

Carlos Ferreira, gerente do Grupo Thunevin, foi de-

gustada uma amostra de barrica do famoso Château 

Valandraud, o ícone dos “vins de garage”, da elo-

giada safra 2009. O vinho foi definido por larsson 

como “um gigante numa safra de gigantes” e, na sua 

abalizada opinião, é “um prodígio de equilíbrio, deli-

cadeza e pureza, raras vezes vistos num vinho ainda 

não finalizado”. Ao analisar o Valandraud 2009, 

ele destacou sua “mineralidade, mesclada a uma 

explosão de frutas, com alta densidade e concentra-

ção, indicativos de um grande vinho”. Chamando a 

atenção para o fato de o vinho já ser acessível em 

sua mais tenra infância, pois deve permanecer nas 

barricas de carvalho francês por mais 15 a 18 meses, 

larsson estima que o Valandraud 2009 pode ser 

apreciado com muito prazer nos próximos 25 anos. 

Como discordar de um campeão mundial?

 Com um abre-alas dessa categoria, a degustação 

dos espanhóis seguiu no mesmo diapasão, com gran-

des vinhos que foram dissecados um a um pelo som-

melier. Falando sobre a Espanha, larsson destacou 

o progresso geral de seus vinhos, enfatizando que foi 

o país onde esteve mais vezes nos últimos anos, tes-

temunhando uma revolução em escala não igualada 

em nenhuma outra parte do mundo. As mudanças 

radicais nos vinhedos e nas vinícolas causaram, se-

gundo ele, uma mudança de identidade dos vinhos 

do país ibérico, que tem em seus vinhedos antigos 

seu principal tesouro. As melhores apostas estão nos 

vinhedos de Garnacha Vieja, Monastrell e também de 

Tempranillo. Antes, essas uvas eram utilizadas, sem 

sucesso, por cooperativas locais e hoje, nas mãos de 

criativos enólogos, dão origem a vinhos espetaculares.

por  ARTHUR AZEVEDO

Valandraud,
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tops espanhóis,  champanhes de pequenos produtores e ,

de quebra,  uma amostra de barrica do valandraud safra 2009 ,

foram dissecados com precisão pelo campeão mundial

 champanhes e espanhóis
na ótica de larsson



 Comprovando a tese, dois grandes vinhos de Gar-

nacha Vieja (85 anos) em pureza: o moderno e instigan-

te Zerberos de Pagos Galayos Pizarra y Arena 

2006 e o tradicional e monolítico Mancuso 2005. O 

primeiro, que em nossa opinião foi o melhor vinho 

de todo o painel, é produzido com uvas cultivadas 

em terreno de xisto e granito, com altitude acima 

dos 1.000 metros. Destaca-se pelo aroma delicioso 

de frutas maduras (framboesas), mostrando-se muito 

elegante, concentrado e equilibrado, com textura ma-

cia e longa persistência. Fenomenal... Já o Mancuso 

mostra-se fechado e reticente, fruto de sua juventude, 

mas com boa fruta na boca, taninos firmes e de boa 

qualidade e carvalho na medida certa. 

 Na sequência, três exemplares de Castilla Y leon 

mostraram a verdadeira face da Tempranillo (Tinta del 

Pais): o extraordinário Antonino Izquierdo Tinto 

2006, o elegante Vizar Selección Especial 2006 

e o moderníssimo Ramiro’s 2006. Definido como 

um vinho “sexy” por larsson, o biodinâmico Anto-

nino Izquierdo representa um estilo mais elegante 

de Tempranillo, com aromas expressivos e irresistíveis, 

que remetem a frutas vermelhas (cerejas e frambo-

esas) mescladas a sutis notas florais. Produzido em 

quantidades minúsculas, é saboroso, concentrado na 

medida certa, de corpo médio e longa persistência. O 

Vizar tem estilo oposto, muito mais opulento, com 

fruta expressiva, corpo pleno, muito boa persistência 

e delicioso retro-olfato. Um grande vinho...

 O Ramiro’s 2006 tem a assinatura de Eduardo 

Garcia, filho do lendário mariano Garcia, que por 

muitos anos esteve à frente do Vega-sicilia e hoje assi-

na obras-de-arte como Mauro e Aalto. Ecológico, o 

vinho é fermentado com leveduras autóctones e mos-

tra fruta de rara pureza, excelente expressão na boca 

e final muito delicado e agradável.

 Completando o painel o Alzania Cuvée Plus 

Syrah 100% Reserva 2005, um moderno vinho 

de Navarra e um Cigales, Cesar Principe 2006, 

bom representante de uma região antes conheci-

da somente por seus rosados e que vem surpre-

endendo pelos tintos potentes e concentrados.

 No final da degustação, um vinho doce da nova 

geração da Espanha, o Mas Estela Moscatel e 

Garnacha Solera, da região de Empordá, na Ca-

talunha. Um “Vi Dolç” Natural que encantou pelos 

aromas de frutas secas, com toques de oxidação e de-

fumado, mostrando perfeito equilíbrio entre doçura e 

acidez, textura aveludada e muito longa persistência. 

Fecho de ouro para uma degustação perfeita.

Decantar chamPanhes 
não é crime

 A degustação de grandes champanhes, muitos de-

les biodinâmicos, de pequenos produtores e de mi-

núscula produção, trouxe nomes inéditos ao Brasil, 

como Ullysse Collin, Vouette & sorbée e la Clou-

serie, apresentados por larsson, que, ante o espanto 

de todos os presentes, decantou dois deles. Ele expli-

cou que em alguns casos, quando o champanhe tem 

grande estrutura, a decantação realça a qualidade 

do vinho, mesmo que ao preço de perder algumas de 

suas preciosas bolhas no processo. A prática mostrou 

que ele estava certo: os dois exemplares decantados 

se mostraram exuberantes e intensos, com altíssima 

qualidade e expressão.

 Os grandes destaques foram os champanhes 

de Ullysse Collin, produtor que utiliza barricas de 

carvalho para a fermentação dos vinhos-base, com 

técnica de batonnage (agitação periódica das leve-

duras que se depositam no fundo das barricas de 

carvalho). Dois Ullysse Coulin, um Blanc de Blancs 

(100% Chardonnay) e um Blanc de Noirs (100% Pinot 

Noir) ofereceram a oportunidade rara de se degus-

tar, lado a lado, dois estilos diferentes de um mesmo 

produtor. O primeiro, de cor amarelo-palha de boa 

intensidade, exibiu aromas cativantes de frutas se-

cas, fortemente marcados pelas leveduras (brioches) 

e tostados. seco e mineral, mostrou boa concentra-

ção e longo final. Em estilo oposto, o opulento e 

grandioso Ullysse Coulin Blanc de Noirs Extra 

Brut foi o grande vinho da noite. sua cor amarelo-

ouro, com nuances cobre, já dava uma pista de o 

que nos esperava. E não houve decepção! Aromas 

impressionantes de frutas vermelhas frescas, raros 

em champanhes, entremeados a notas de brioches e 

tostados, precediam um vinho de grande expressão, 

com mousse consistente, muita estrutura, sabores 

concentrados, corpo pleno, longo e instigante. Nas 

palavras de larsson, um champanhe gastronômico, 

que faria boa companhia a aves e carne de caça. 

 Outras boas surpresas foram o Vouette & Sor-

bet Fidele Extra Brut, 100% Pinot Noir, e o La 

Closerie Les Béquines Extra Brut, inusitado 

e raro Pinot Meunier 100%. O primeiro se destacou 

pelos aromas intensos e de grande personalidade, e 

pela expansão no palato; um champanhe estruturado, 

concentrado, potente e explosivo; o segundo agradou 

em cheio pela elegância e sutileza, com aromas de 

brioches, frutas secas e tostado e sabores deliciosos.

 Na seção dos velhos conhecidos, fizeram boas apa-

rições o Cattier Blanc de Blancs e o estupendo 

Cattier Clos du Moulin, Chardonnay e Pinot Noir 

50/50, um champanhe Non Vintage (não safrado), 

mescla de três safras: 1998, 1999 e 2000. O Clos du 

Moulin é a síntese de tudo o que se espera de um 

grande champanhe: elegância, sofisticação, equilíbrio 

e complexidade. Aromas clássicos de frutas secas, 

brioches, tostados e amanteigados e uma excelente 

presença em boca, com impecável equilíbrio, mousse 

perfeita, textura aveludada, sabores delicados e longa 

persistência. impecável. Um “grand finale” para uma 

apresentação de alto nível de um ótimo profissional 

que prima pela simpatia e pela simplicidade com que 

trata o vinho, pelo serviço absolutamente irrepreen-

sível e, acima de tudo, pela humildade, marca dos 

verdadeiros campeões. E que não tem vergonha em 

proclamar que tem “o melhor trabalho do mundo”. 

Em sua aula-demonstração na sede da ABS em São Paulo, Larsson observou que um grande restaurante é um “teatro” e o sommelier
é um “animador” do espetáculo que ali se realiza diariamente; e ressaltou a importância de todos os detalhes no serviço do vinho
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