
APRENDA A DEGUSTAR UM
VINHO, EM APENAS 

5 MINUTOS



Você já se sentiu constrangido ao

ter que degustar um vinho? Já

ficou paralisado sem saber o que

fazer? 

Então esse conteúdo é ideal para

tornar suas experiências mais

seguras e prazerosas daqui em

diante. Você não precisa ser um

sommelier para saber degustar um

bom vinho, vamos te contar como!



DICAS PRELIMINARES
OS PRIMEIROS GOLES PODEM CONFUNDIR A SUA ANÁLISE, POIS A

BOCA AINDA NÃO ESTARÁ PRONTA PARA RECEBER AGRADAVELMENTE

O ÁLCOOL E A ACIDEZ DO LÍQUIDO. ALÉM DISSO, O VINHO PODERÁ

EVOLUIR EM TAÇA, APÓS ALGUNS MINUTOS DE CONTATO COM O AR,

E APRESENTAR SABORES E AROMAS MAIS MACIOS E REDONDOS. 



PRIMEIRA ETAPA: ANÁLISE VISUAL

Com o vinho em taça, observe a sua cor. Para facilitar,

incline a taça contra um fundo branco. Procure identificar

a cor, a tonalidade e a intensidade da borda do líquido.

Gire o vinho para ver sua viscosidade: vinhos mais

viscosos têm maior teor alcoólico ou mais resíduo de

açúcar. 

Em geral, quanto mais escuro, mais encorpado; quanto

mais brilhante, mais jovem e ácido; quanto mais opaco,

mais velho e menos ácido.

Atenção! Os vinhos brancos ficam mais escuros quando

envelhecem, já os tintos ficam mais claros. Com o passar

dos anos, ambos adquirem coloração amarronzada.



SEGUNDA ETAPA: ANÁLISE

OLFATIVA

Cheirar um vinho é crucial para saboreá-lo. Tenha em

mente que você continua cheirando o vinho quando ele

está em sua boca. Comece girando a taça para que o

líquido seja arejado: coloque o copo sobre a mesa e

segure-o pela haste, movendo-o como se desenhasse

pequenos círculos.

Coloque seu nariz no interior da taça, até perto do líquido

(de nada adianta cheirar o vinho à distância). Inspire

repetidas vezes, curta e rapidamente para maximizar a

impressão do aroma. 



TENTE IDENTIFICAR OS

AROMAS MAIS COMUNS

NOS VINHOS, FAÇA UMA

LISTA EM SUA MENTE ,  E

TENTE ASSOCIAR O

CHEIRO À: 

FRUTAS VERMELHAS: MORANGO, FRAMBOESA, CEREJA,
GROSELHA, AMEIXA OU CASSIS;

FRUTAS TROPICAIS E CÍTRICAS: BANANA, ABACAXI,
MELÃO, MANGA, MAÇA VERDE, MARACUJÁ OU LIMÃO;

FRUTAS SECAS: AMÊNDOA, DAMASCO, NOZ OU AVELÃ;

FLORES E VEGETAIS: FLOR DE LARANJEIRA, ROSA,
VIOLETA, LAVANDA, CHÁ VERDE, ANIS OU PIMENTÃO;

ESPECIARIAS: PIMENTA, TOMILHO, LOURO, CRAVO OU
CANELA;

LÁCTEOS: LEITE, MANTEIGA OU IOGURTE;

FERMENTADOS: MIOLO DE PÃO, BRIOCHE OU LEVEDURA;

OUTROS: MINERAIS, CACAU, CHOCOLATE, MEL,
BAUNILHA, CARAMELO, CAFÉ, TABACO, ALCAÇUZ OU
MADEIRA. 



TERCEIRA ETAPA: ANÁLISE

GUSTATIVA

Após cheirar o vinho, vamos conhecer o seu gosto. 

Para conseguir identificar os sabores do vinho é preciso

retê-lo em boca por alguns segundos, se você engolir

muito rapidamente não conseguirá perceber muito sabor.

Também é necessário que o gole seja generoso,

preenchendo toda a boca. 

Aqui também é recomendável fazer uma lista mental do

que se deve procurar em termos de aromas e sabores ao

degustar um vinho. Vamos enumerar algumas

caraterísticas mais comuns aos vinhos brancos e aos

tintos. Em seguida faça a degustação e tente identificar

os sabores.



Frutas: maça, grapefruit, damasco, banana, coco, figo,

limão, lichia, lima, melão, casa de laranja, pêssego, pêra,

abacaxi;

Manteiga, caramelo, nata;

Legumes: aspargo, pimentão verde, azeitona;

Grãos e nozes: amêndoa, miolo de pão, brioche, avelã, noz,

levedura;

Especiarias: canela, cravo da índia, gengibre, pimenta;

Flores: gardênia, gerânio, madressilva, rosa.

Terra: giz, perderneira, grama, feno, minerais, pedra, palha;

Aromas e sabores aportados por barris: carvalho, torrada,

baunilha;

Mel.

NOS VINHOS BRANCOS



Frutas: groselha, amora, mirtilo, cassis, cereja, casca de

laranja, ameixa, romã, framboesa, morango, geleia;

Legumes: aspargo, pimentão verde, cogumelo, trufa,

azeitona;

Chocolate, cacau, café, tabaco;

Especiarias e ervas: pimentão verde, pimenta do reino,

canela, cravo da índia, alcaçuz, menta, chá aromático;

Flores: gerânio, rosa, violeta;

Terra: cedro, terra molhada, folha seca, eucalipto, chão de

bosque, cascalho, pinheiro, pedra;

Aromas e sabores aportados por barris: carvalho, torrada,

baunilha;

Couro, alcatrão.

NOS VINHOS TINTOS



DICA

https://lavinicolasenses.com.br/guia-de-degustacao

PARA MAIS INFORMAÇÕES CONFIRA
NOSSO GUIA DE DEGUSTAÇÃO: 



@LAVINICOLAOFICIAL

LAVINICOLA.COM.BR


