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Se folosesc de niºte argumente care þin doar de imagine; angajeazã un pictor sã le facã etichetã, cumpãrã
o sticlã care este deosebitã ca formã, mai grea ºi mai
specialã. Eticheta: premium! Dar când îl guºti, nu
mai este premium! Pentru mine, ca iubitor de vinuri,
am în mintea mea repere. Un vin bun este acela în
care tãria alcoolului este bine susþinutã de corpul
vinului. La fel ºi aromele. Un vin bun este cel care
stã în echilibru, este balansat ºi îþi transmite ceva.
- Cât este poveste ºi talent în a lãuda un vin,
gãsindu-i fel ºi fel de arome care aduc cu flori de
câmp, citrice ºi trandafiri albi pãliþi pe-o parte de
razele soarelui, tei înfloriþi scuturaþi în miez de
noapte...ºi câtã realitate?
- Aþi auzit, probabil, de mulþi degustãtori care sunt
plãtiþi de unii producãtori pentru a le face o
prezentare de vinuri. Un cunoscut de-al meu fãcea o
prezentare pentru un producãtor renumit, care nu stã
bine la capitolul calitate. Gustând un vin dezechilibrat ºi chiar bolnav a spus cã acesta are un defect, dar
un defect genial…ºi merge perfect cu … Dar, despre
ce m-aþi întrebat, existã o poveste realã, în care aceste arome se gãsesec în vinuri, dar la noi existã destui directori de vânzãri sau soþii de patroni de crame,
care au scris pe etichetã descrierea vinului. Dar,
aceste arome pot exista cu adevãrat, pentru cã vinul
este o fiinþã vie, iar prin energia lui are o capacitate
extraordinarã, exact ca omul: aceea de a se transforma.
- Cum decurge o degustare ºi care sunt secretele
ei ?
- Sunt câteva elemente de bazã care trebuie respectate. În primul rând, în camera în care se face
degustarea nu se fumeazã, iar în al doilea rand, când
te duci la o degustare… nu te dai cu after shawe sau
cu parfumuri puternice. Dacã se poate deloc , e ºi
mai bine. Trebuie sã eviþi mâncãrurile picante,
sãrate, grase sau dulci. Dacã ai mâncat astfel de alimente, în urmãtoarea jumãtate de orã acuitatea ta
senzorialã va fi un pic diminuatã. Apoi, trebuie sã fii
odihnit. Nu poþi sã te trezeºti la ora 10, dupã o noapte
de petrecere, ºi sã te apuci sã deguºti vinuri, aºa, ca
sã îþi faci o pãrere. Simþurile tale nu sunt la fel, trebuie sã fii odihnit. ªi starea ta spiritualã este importantã. Recent, am citit un articol în care se spunea cã
muzica influenþeazã ceea ce gãsesc în vin, ca arome
vorbind. Revenind, se examineazã vinul din punct de
vedere visual: strãlucirea, meniscul ºi untuozitatea
vinului. Apoi se eveluaeazã “nasul vinului”. Este
greºit termenul de “parfum”, iar cuvântul miros nu
este tocmai cel mai potrivit. Vinul este apoi gustat,
iar înainte sã-l înghiþi, se plimbã prin gurã pentru a
fi simþit prin papilele gustative, ce fel de texturã are,
dacã este catifelat sau aspru, dacã interacþioneazã cu
limba, cu obrazul. Apoi, vinul este înghiþit, evalueazi ce simþi dupã ce l-ai înghiþit ºi cât de mult
dureazã aromele, ce fel de arome sunt. Poþi simþi un
gust amar sau o concentraþie prea mare de alcool. În
faza de post-gust, cu cât aroma persistã mai mult –
peste 7 secunde – cu atât vinul e mai bun.
Paharul se miroase ºi dupã ce s-a golit; veþi fi surprins de bogaþia aromelor. Atenþie ºi la dop, acesta
poate strica vinul dacã textura sa nu permite un
schimb de aer. ªi, reþineþi: un vin vechi nu este
neapãrat ºi bun, iar vinurile albe se beau întodeauna
proaspete. Ultimul criteriu este imaginea de ansamblu a vinului. Oricum, nu trebuie sã uitãm cã un
degustãtor adevãrat recunoaºte un vin de calitate,
chiar dacã nu vede eticheta. Ne-am convins de asta...
ºi de un vin bun.
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