
Paladares

uem gosta de vinho, gosta de apreciar
a bebida, saborear as diferentes tex-
turas.~ aromas ~ escolher c?nsoante

""'- a reglao ou 0 ana de colherta. Gada
pormenor faz a diferen~a e qualquer 'gourmet'
que gosta de boa c0zinha sabe-o melhor que nin-
guem.Pelo contrario, a cerveja sempre foi vista
como 0 parente pobre. Uma bebida fermentada,
a margem das ementas de luxo, cujas diferen~as
se baseiam apenas no grau de fermenta~ao, de
alcool, cor ou embalagem;
Nada mais errado! Tal como 0 vinho, tambem
a cerveja tern regras para uma boa degusta~ao.
Tudo depende do feitio do capo, da temperatura
a que e servida, da forma como e fabricada ou de
comQ e feita a matura~ao.
Para os graI¥les apreciadoresdesta bebida cada
vez mais requintada, a Carlsberglan~ou a exclu-
sivissima Jacobsen VintagenOI, uma edi~ao limi-
tada a 600 garrafas e produzidanaadega original
dalegendaria cervejaria dinamarquesa, Jacobsen.
Um nectar que durante seis mesesioienvelhecido
em cascos de carvalho, 0 que lhedeu uma cor cas-
tanha e um leve sabor a baunilhaecaramelo. Ha
quem sugira que seja bebida aacompanhar quei-
jos ou sobremesas, mas porque naoparaajudar a
apreciar um helD chocolate, ostras emariscos ou
arenum saboroso aperitivo de fi,m de tarde?

Seja como for, a verdade e que a Vintage nor cus-
ta petta de 270 euros par garrafa, um pre~o que
ja the valeu a lama de ser a cerveja mais tara do
mundo. A garrafa parece a de um requintadissi-
mo champanhe com rolha de corti~a e quatro r6-
tulos diferentes, todos desenhados a mac, pelo
'designer' dinamarques Frans Kannik.
Apesar da lama, que ja chamou a aten~ao do mer-
cado da Australia ou dos Estados Unidos, par en-
quanta 0 exclusivo nectar s6 pode ser degustado
na sua terra natal- a Dinamarca -em restaurantes
escolhidos a dedo ou adquirida atraves da Inter-
net (www.visitcarisberg.com). E no que toca a
beber parece nao haver crise. A Vintage nor ga-
nhou tantos adeptos que a Carlsberg ja anun-
ciou mais uma edi~ao da luxuosa cerveja. A
Vintage nO 2 ja esta na calha e vai tel a mes-
ma edi~ao limitada e 0 mesmocuidadono
fabrico. A diferen~a vai estarnosabor, que
desta vez tela um leve toque a baunilha e
cacau, e nosr6tulosque vao ser criados
pelo 'designer' Marco Evaristti.
Porque nao arranjar ja umespacinho
na adega? Uma cerveja Vintage fica
semple hem ao pe de um vinhode
uma reserva especial eesta s6 tema.l
ganhar se envelhecer pelomenos 50 Ianos. ..RITA SALDANHA DA GAMA "

A Vlnlaoe n'l fol [an~ada em 200&
e considerada a cerve)a mals cora do mundo,
AleOrem..e os 'oourmel' porque esle ano,
vem ar a Vlnlaoe n'2 (em baixo).
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