
 
Bem-vindo ao clube Gossip wine! 

 

Primeiramente gostaria de agradecer por você 

baixar este manual!  

 

Com sua inscrição, vai estar atualizado com as 

últimas tendências do vinho, dicas para o turismo do 

vinho na Itália, sempre uma vez por mês, para 

conseguir escolher, analisar, comparar e ainda 

argumentar com seus amigos porque você escolheu 

um determinado vinho, e quem sabe vir nos visitar! 

 

Convido você a participar de nossa comunidade 

para escrever suas experiências de degustação em 

nossa pagina dedicata de Facebook @gossipwine e 

fotos no Instagram @winegossip 

 

Este guia de degustação de Gossip Wine foi criado 

para ser um manual. Com ele você pode levar em 

suas degustações e consultar quando precisar.  
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E ainda é ótimo compreender o vinho que estamos 

degustando, a fim de apreciá-lo melhor e com mais 

paixão. 

 

Neste manual você encontra uma reunião de 

informações de livros, cursos que fiz no Brasil- 

Centro Senac,  na Itália com A - Associação Italiana 

de Sommelier e WSET - Wine and Spirit Education 

Trust Nível 3, e dicas de vários colegas de trabalho e 

confrontos de degustação: prontos para guiar você 

a degustação de forma bem prazerosa! Afinal, o 

vinho é feito para ser compartilhado com prazer e da 

maneira mais simples. 

 

Um grande abraço, e bons momentos! 

 

Luciana Dias 
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O vinho é servido e degustado 
 

VINHO. (dicionário)Produto da fermentação 

alcoólica de mostos obtidos a partir de uvas frescas 

ou ligeiramente secas, com ou sem a presença de 
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bagaço: fazer v. transferir, infundir o v. toque no v. 

do barril; beba, prove, drink, beba o v. v. sincero ou 

v. de uvas genuínas, não adulteradas;  

 

Vinho é um produto da arte, porque 

desperta sensações. Nossos cinco 

sentidos acordam para uma 

maravilhosa viagem ao 

autoconhecimento e é levado sempre 

em consideração para ser presente em 

momentos especiais.  

 

A degustação é uma arte.  E para ser 

aproveitada em sua totalidade, não é 

assim complicado: para não deixar de 

saborear cada vinho que sentimos o perfume, basta 

ter atenção e concentração para distinguir as 

diferenças. 

 

A arte da degustação é uma técnica. E vamos 

transmitir passo-a passo de como aproveitar cada 

sensação de maneira clara e simples: 

 



 
é como um treinamento aos nossos sentidos, 

simples táticas de como adestra-los de modo a 

apreciar cada detalhe de nosso vinho servido. 

 

Um novo olhar sobre 
o vinho 
Talvez mais importante que 

prestar atenção a cada tipo de 

vinho que estamos bebendo, é 

se perguntar porque a gente 

gosta de um determinado 

vinho. 

Te convido a uma viagem de auto-conhecimento! 

 

 Cada vinho possui substâncias que despertam 

estímulos que estamos ingerindo a cada gole.  

Basta entender a ciência, explicado de uma maneira 

bem simplificada: 
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cada vez que deglutimos, nossos aparelhos 

sensoriais despertam “estímulos” que sao 

compostos por substâncias químicas e físicas. 

 Cada estímulo é responsável por enviar uma 

mensagem a cada célula, cada mensagem 

transmitida por impulsos elétricos, que são passados 

ao sistema nervoso. Assim, cada estímulo nervoso é 

transformado em uma sensação.  

 

Até que o estímulo e a sensação que sentimos são 

enviados ao nosso cérebro para ser reconhecido e 

identificado. 

 

Por isso que identificamos perfumes de morango, de 

amora, baunilha… tudo porque esses estímulos são 

traduzidos em sensações que nosso cérebro 

consegue identificar. A percepção é resultado de um 

trabalho de identificar cada sensação em uma 

experiência conhecida pelo nosso cérebro.. 

Agora que olhamos o vinho com uma visão mais 

ampla, podemos iniciar nossa degustação. 

Lembre-se que é uma viagem aos nossos sentidos, 

feche os olhos e deixe-se levar pelas suas sensações! 
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Porque o seu vinho favorito pode 

não ser o favorito do seu amigo? 

 

 

Agora vou explicar porque: existem dois tipos de 

avaliações e interpretações do gosto: a objetiva e a 

subjetiva.  

 

O limão, por exemplo, é uma fruta ácida. Feito de Ph 

baixo, concentração de ácidos.  

O que acabo de descrever  é uma denotação 

OBJETIVA, com dados didáticos sobre um 

determinado fruto, que descreve as 

 



 
CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS e físicas, 

componentes químicos, etc. 

 

Provando o suco de limão ou qualquer outro prato 

com este peculiar fruto, cada indivíduo vai receber o 

mesmo estímulo, porém vai determinar uma 

sensação diferente. 

 

Por exemplo, algumas pessoas que amam o limão 

não se sentem incomodadas com o sabor. 

Enquanto outras já torcem o nariz ao pensar na 

acidez que a fruta proporciona. Esta é uma 

conotação subjetiva. Alguns acham que é muito 

ácido, ou um pouco ácido.  

Esta é uma valoração SUBJETIVA, pois depende da 

sensibilidade de cada um com o sabor ácido. 

Ainda, para completar o círculo, existem pessoas 

que amam o sabor do limão e comem como  se 

fosse uma laranja. (!!!) 
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Essa relação representa uma valorização afetiva, 

que depende do gosto pessoal. 

 

Como degustar um vinho? 
O ideal é valutar sempre um vinho com a prescrição 

OBJETIVA, pois possibilita ao nosso paladar um 

leque de opções e sensações: assim você pode 

transmitir uma determinada percepção ao nosso 

cérebro, evitando o gosto pessoal que nos restringe 

a uma possível gama de perfumes. 

 

Antes de preparar-se para a degustaçao, lembre-se 

onde posicionar sua mão: Um motivo ? 

Uma das razões é que segurando na haste seu vinho 

não correrá risco de aquecer e outra razão é para 

evitar possíveis intervenções de perfume da pele 

com o vinho.  

Desenvolver os 5 sentidos é tudo que precisa fazer. 

 

Boa degustaçao! 

 

 



 

 

E dove non è vino non è amore; né alcun altro 

dialetto hanno i mortali. Euripide (480 a.C.- 406 

ca. a.C.) 

E prepare as Garrafas!! 
A audição  serve para saber que uma viagem 

sensorial está para iniciar. 
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Ao abrir a garrafa de espumante, ou o estalo do 

vinho tinto. 

Gosto de brindar escutando o tin tin entre as taças, 

ou o barulho que o vinho descansa no copo, 

enquanto é servido.  

 

 

Analise Visual 
A Análise visual do vinho consiste em observar a 

substância que nos foi servida.  

 

 

 



 
Alguns aspectos praticos para analise visual: 

 

Limpidez- serve para verificar possíveis 

detritos/defeitos do vinho  

Cor - estudar as esfumaturas das cores tinto ou do 

vinho branco 

Consistência - o movimento do vinho no cálice pode 

indicar o teor alcoólico e de açúcar 

Espuma - para os vinhos espumantes podemos 

analisar o perlage - ou as “bolhas” com suas 

dimensões, quantidade e persistência.  

As cores que o vinho tinto oferece se 

identifica seu grau de maturidade: 

Vermelho púrpura encontra-se em vinhos tintos 

jovens, e vivazes. Taninos ainda não foram 

adestrados, mas lembra uma cor rosa choque.  
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Vermelho rubino encontra-se em vinhos 

tendencialmente jovens, mas não necessariamente. 

pode ser um vermelho quase profundo, 

assemelha-se a cor do sangue. 

 

Vermelho Granado vinhos mais evoluídos, assim 

como dizem, com uma relação de maior maciez com 

os taninos.  

 

Vermelho alaranjado é um vinho evoluído com o 

tempo, que passou por uma maturação em barris de 

carvalho, desenvolve um caráter de cor e aroma 

mais complexo e saboroso. 

 



 
 

As cores do vinho branco: 

Amarelo esverdeado , Amarelo palha, Amarelo 

dourado,Amarelo ambrato 

 

 

imagem de winefolly.com  
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Analise Olfativa 
Quantas vezes já imaginamos as sensações de um 

perfume do bosco, do café, da grama cortada, da 

terra molhada ou o 

doce perfume da 

baunilha?  

Sao exatamente 

percepções que o 

nosso cérebro está 

acostumado a 

identificar e 

determinar quando 

recebemos 

determinados 

estímulos. 

Agora imagine encontrar perfume de anis, de 

curcuma ou outros exóticas especiarias que nunca 

experimentados? Daí é provável que não 

conseguimos identificar dentro de uma taça de 

vinho. 

 



 
Isso acontece porque o olfato é um sentido que está 

diretamente ligado a nossa memória, portanto vale a 

pena explorar todos os perfumes que sentimos ao 

nosso redor e “adestrar” nossos instintos a 

identificar maior número de vezes perfume de 

determinado fruto ou condimento. 

 

Analise tecnica olfativa 

A primeira inspiração é com o vinho parado, ainda 

sem movimentá-lo para conhecer os primeiros 

delicados aromas que exalam logo após sair da 

garrafa. 

 

Assim, fará uma ideia da intensidade do perfume do 

vinho e de sua evolução, encontrando uma 

confirmação ou não- com possíveis hipóteses 

criadas no exame visivo. 
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Agora balance delicadamente a taça, rodeando para 

que o perfume se desperte; 

 

Sinta o perfume, e tente recordar qual fruta ou 

flores que sente. 

 

Normalmente, quando se trata de vinho branco 

sente-se muito frequentemente maça verde, cheiro 

herbáceo proveniente de grama molhada, flores e 

espécies. 

 

Outros vinhos tintos, por sua vez, sente-se frutas 

vermelhas, amoras, e dependendo do estado de 

 



 
maturação em barricas de carvalho, podem até 

mesmo alcançar perfumes como baunilha, tabaco e 

chocolate.  

Analise Gusto-Olfativa 
Chegou a melhor parte para sentir o gosto do vinho: 

é o momento de exercitar  nossas papilas gustativas. 

 Com o vinho sentimos toda a boca: A parte interna 

de nossas bochechas, nas gengivas  e  nosso 

retrogusto.  

 

A linha de tendência é sentir no vinho espumante a 

vivacidade do perlage na boca, alguns tintos 

sentimos o toque macio da seda ou a fluidez de um 

vinho branco. 

 

Em qualquer degustação, sentimos cada 

componente que compõe o vinho.  
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A percepção do grau alcoólico, da acidez, do corpo 

e açúcar.  

Importante que todos esses componentes estejam 

em um delicado equilíbrio, para ter uma experiência 

agradável. 

 

Normalmente, assim como as notas nasais, 

seguimos uma linha de raciocínio para desenvolver 

uma harmoniosa degustação. 

 

Sensações soporíferas: doce, ácido, sabido, amargo 

Sensações tácteis: calor, maciez, adstringência, 

pungência, consistência, efeito térmico. 

 

Analise tecnica gusto-olfativa 

Primeira prova: 

 

A mão sempre posicionada na haste 

para a base da taça, beba 

delicadamente o vinho em uma 

pequena quantidade. 

 



 
Não engula: deve sentir o vinho passear dentro da 

boca para que todas as sensações tanto soporíferas 

quanto tácteis possam apresentar-se. 

Ao momento de engolir, tente perceber o gosto 

atrás da garganta, que tem um nome característico 

chamado retrogusto. 

 

Segunda degustaçao:  

 

Desta vez você precisa colocar na boca uma 

quantidade mais restrita para uma degustação mais 

eficaz: Tente descobrir o gosto, sensaçoes tacteis e 

odores particolares, Idealmente em uma quantidade 

de 10 ml em modo que possa sentir o perfume do 

vinho. 

 

Agora você está pronto para degustar! Aproveite 

para confrontar-se com seus amigos, colegas de 

trabalho e chame os vizinhos! 
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O vinho é um produto feito para compartilhar, tanto 

por taças quanto por momentos! 

 

 

 

 

 

Se precisar de ajuda, escreva para mim!  

info@gossipwine.com  

Luciana :D 
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O vinho.  
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