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Puro Prazer

bebida

eEm uma viagem à China, ao tentar convencer um jo-
vem tenente da marinha que havia acabado de comprar 
duas caixas de uísque em um leilão a vender-lhe algumas 
garrafas, o escritor norte-americano e vencedor do Nobel 
de Literatura Ernest Hemingway (1899-1961) ouviu que 
as bebidas seriam guardadas para uma festa de despedi-
da. Desapontado, aconselhou o rapaz: “Nunca adie beijar 
uma garota bonita... ou abrir uma garrafa de uísque”.

Tradicionalmente relacionado à Escócia, atualmente o 
uísque é uma bebida produzida – e consumida – no mun-
do todo. Os apreciadores, sejam personalidades como He-
mingway ou anônimos em busca de aromas e sabores 
complexos, podem escolher entre diversas maneiras de 

experimentá-lo: puro, com gelo, com água, em drinques. 
Cada apreciador deve escolher o jeito que mais lhe agrada.   

O primeiro registro da produção de uísque data de 
1494, quando o Frei Cor, da Abadia de Lindores, na cida-
de escocesa de Fife, anotou a compra de malte de ceva-
da para produzir aqua vitae, nome pelo qual a bebida era 
conhecida. Aliás, a “água da vida” tem vários nomes, 
cada um indicando um destilado feito a partir de uma 
matéria-prima local. Em países eslavos, usa-se o dimi-
nutivo vodka; em terras nórdicas, aquavit e algumas va-
riações; em francês, eau-de-vie; no idioma gaélico, em 
diferentes grafias, o termo usquebaugh, que foi transfor-
mado em usky e, em inglês, whisky.

ComPlexa, sofistiCada e aromátiCa: PouCas bebidas 

Podem ser definidas Por esses adjetivos. 

o uÍsQue faz Parte desse gruPo seleto e Privilegiado

Texto Lucie Ferreira
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Tradição Acima, a ilha de Islay, na Escócia, onde estão algumas das destilarias mais famosas do país, como a Bruichladdich (abaixo). Na outra página, bartender serve 
bourbon no bar Proof on Main, em Louisville (EUA), que tem uma das melhores cartas da bebida do país, com 75 opções, algumas exclusivas da casa
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Etapas
A partir do alto, 
interior da destilaria 
escocesa Caol Ila; 
plantação de cevada, 
a principal matéria-
prima do uísque; 
e o produto final 
engarrafado

O barril mais comumente usado para enve-
lhecer a bebida é o de carvalho americano,  
principalmente por produtores de bourbon do 
Kentucky e whiskey do Tennessee e, mais recen-
temente, pelas destilarias escocesas. Outra 
curiosidade é que barris utilizados pela primei-
ra vez dão mais sabor e aroma que os reutiliza-
dos. Por isso alguns fabricantes põem essa in-
formação no rótulo da garrafa, pois ela pode ser 
decisiva na hora da compra.

Durante o envelhecimento, parte do lí-
quido evapora. O volume perdido depende 
da idade, do tamanho e da altura em que os 
barris estão empilhados. Outros fatores im-
portantes são o estilo do armazém, o tempo 
de duração da maturação, a temperatura am-
biente e o clima predominante durante o 

processo. O volume alcoólico médio de um uísque é de 
40%, mas edições de luxo costumam ter 42%. Entretanto, 
para atingir esses níveis, os produtores costumam diluir a 
bebida em água antes de engarrafá-la – a menos que o uís-
que seja antigo ou vintage.

Geografia da água da vida
Segundo Jackson, os uísques mais complexos são os ir-

landeses e os escoceses. Isso porque o clima temperado 
desses países oferece condições favoráveis ao cultivo da ce-
vada. A Escócia, em especial, é riquíssima também em urze 
(pequenas flores roxas que costumam cobrir as colinas), 
turfa e algas, outros ingredientes importantes na composi-
ção. A formação geológica que deu origem à região, caracte-
rizada por montanhas, lagos e vales, influencia cada aspecto 
da bebida, a ponto de o tipo de rocha onde está a nascente da 
água utilizada interferir diretamente no sabor. 

O genuíno uísque de malte escocês, 
ou scotch, contém água local, malte de 
cevada puro, um grau de turfa e é 
envelhecido em barril de carvalho

q

Como explica o jornalista britânico Michael 
Jackson (1942-2007), autor de vários livros so-
bre o assunto, o uísque tem diferentes denomi-
nações, de acordo com a região onde é produzi-
do. Na Irlanda, é adotada a grafia whiskey, assim 
como em algumas destilarias dos Estados Uni-
dos. O termo scotch deve ser usado apenas para 
a bebida produzida na Escócia. Já o bourbon é 
um uísque de fabricação norte-americana, com 
certas peculiaridades: leva milho, centeio ou 
trigo em sua composição e é maturado em bar-
ris de carvalho fresco, com o interior carboniza-
do, para dar um gosto defumado à bebida. O 
armazenamento em barril é uma fase impor-
tante, pois é quando o uísque envelhece.

O genuíno uísque de malte escocês é feito a 
partir de água local, malte de cevada puro e um 
grau de turfa (espécie de musgo em processo 
de decomposição), sendo produzido em alam-
biques projetados e construídos na Escócia. O 
envelhecimento é feito em cascos de carvalho, 
que se popularizaram a partir do século XVIII.

Do malte à garrafa
Quase todos os tipos de uísques contêm 

uma proporção de malte de cevada, mas aque-
les que empregam somente esse grão são cha-
mados single malt. Além disso, para receber 
esse rótulo, a bebida deve ser produzida em 
uma única destilaria e não pode ser misturada 
com ingredientes vindos de outros locais. 

Embora a cevada seja o principal grão do 
uísque, curiosamente ela importa menos 
para o seu sabor do que para o da cerveja, já 
que, ao contrário da fermentação, a destila-
ção remove algumas características dos in-
gredientes, que também podem ser mascara-
das pela maturação.

Estilo
O Frank 
Bar, em São 
Paulo, oferece 
drinques 
com uísque 
assinados 
pelo 
bartender 
Spencer Jr.

Fo
to

s:
 Jo

h
n

 Pa
u

l 
(c

ao
l 

il
a 

- d
iv

u
lg

aç
ão

)  
|  s

co
tc

h
 W

h
is

ky
 a

ss
o

ci
at

io
n

  | 
 l

eo
 F

el
tr

an



32 33

d
ay

 b
y 

d
ay

Na trilha do uísque
Maior cidade do estado de Kentucky,  

Louisville é responsável por um terço do 
bourbon fabricado nos Estados Unidos. 
Um dos melhores lugares para degustar a 
bebida é o Proof on Main (proofonmain.
com), restaurante do 21c Museum Hotels, 
que tem uma das melhores cartas de uís-
que do país, com 75 opções, sendo algumas 
exclusivas da casa.

Outro ponto de parada obrigatória fica 
do outro lado do Atlântico, no Covent Gar-
den, em Londres. The Whisky Exchange 
(thewhiskyexchange.com) oferece 4 mil 
rótulos, incluindo vintage e raros, como os 
cobiçados exemplares da destilaria escoce-
sa Port Ellen, que fechou as portas na déca-
da de 1980. É possível encontrar uísques de 
países como Japão, Suécia, África do Sul, 
Austrália e Índia.a

bebida

Autenticidade Para especialistas como Charles MacLean, o verdadeiro scotch é 
produzido a partir de ingredientes locais e em destilarias escocesas, como a Blair Athol 
(acima) e a Glenmorangie (abaixo), ambas na região conhecida como Highlands

A água é tão importante que, se uma fonte estiver 
ameaçada de secar no verão, a destilaria pode parar a pro-
dução e dedicar algumas semanas à chamada “temporada 
silenciosa”, para manutenção e férias anuais. Ela ajuda a 
extrair os açúcares da cevada maltada e a reduzir a potên-
cia do álcool no barril, auxiliando na maturação, apenas 
para citar algumas funções. Ao derreter, a neve também dá 
origem à água utilizada por muitas destilarias escocesas, 
como a Dalwhinnie, e está  associada à pureza.

Identidades locais
A Escócia é o país com o maior número de destilarias 

em funcionamento. São mais de cem produtores. Por sua 
tradição centenária, o scotch é tido por muitos como o me-
lhor uísque. Algumas destilarias escocesas são indepen-
dentes, outras foram adquiridas por grandes grupos, como 
o Diageo, que busca manter o método de produção tradi-
cional, usando equipamentos modernos. Os produtores 
se concentram especialmente nas Highlands, região mon-
tanhosa ao norte do país, e no arquipélago de Argyll, onde 
está a ilha de Islay. 

A Irlanda também é reconhecida por seus uísques com-
plexos, com destaque para a celebrada destilaria The Old 
Bushmills. Fundada em 1784, é a única do país a produzir 
apenas uísque de malte. A marca, uma verdadeira institui-
ção irlandesa, é mencionada pelo escritor James Joyce na 
obra-prima Ulisses, publicada em 1922.

Rotas
À esquerda, 
a famosa 
destilaria 
irlandesa 
The Old 
Bushmills. 
Acima, 
mixologista 
prepara 
drinque com 
o bourbon 
Bulleit. 
Abaixo, a loja 
The Whisky 
Exchange, 
um dos 
melhores 
lugares do 
mundo para 
comprar a 
bebida

Camadas de sabor
A Day by Day conversou com o especialista em 
uísque Charles MacLean, que há 35 anos pesquisa e 
escreve artigos e livros sobre o assunto, além de dar 
palestras e cursos para empresas do segmento e 
entusiastas da bebida. O escocês é autor de obras 
publicadas no Brasil, como O Livro do Whisky – Guia 
dos Melhores Whiskies do Mundo e Guia Ilustrado 
Zahar de Whisky.

g Quando foi a primeira vez que o senhor bebeu 
uísque e o que mais o marcou?
Não me recordo exatamente, mas eu me lembro 
da minha primeira degustação de uísque de 
malte, na The Glenlivet Distillery, em 1967, 
quando tinha 16 anos. Charlie Grant, filho do 
proprietário, era um amigo de escola e às vezes 
eu ficava com ele na casa de seus pais, onde 
estava a destilaria. Seu pai, Russell Grant, 
deu-nos uma pequena dose. Tudo de que me 
lembro é que era muito forte. Não tenho certeza 
se gostei muito!

g Quantos uísques diferentes o senhor provou até hoje?
Da última vez que contei, havia provado profis- 
sionalmente cerca de mil amostras por ano. Atual- 
mente, o número é provavelmente metade disso.

g Grandes uísques são historicamente associados à 
Escócia. Mas atualmente países como o Japão já são 
reconhecidos pela qualidade de sua produção. Para o 
senhor, a tradição deve ser preservada ou o importante 
é fazer um bom uísque?
Tenho consciência do cuidado e da habilidade 
necessários para produzir uísque, onde quer que 
seja. Muitos uísques não escoceses são 
excelentes. O fator-chave é que são diferentes 
por design – um estilo não é melhor do que outro. 
Minha preferência pessoal é pelo scotch, mas 
tenho muito respeito pelos outros.

g Como o senhor descreveria um grande uísque?
Complexo, rico, com camadas de sabor, um 
equilíbrio entre as características da destilaria e 
da maturação. É envolvente e satisfatório.

g Qual foi a coisa mais valiosa que o senhor aprendeu 
em sua carreira como especialista?
A profunda influência que os barris têm na 
maturação.
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Nos Estados Unidos, o bourbon do Kentucky e o uísque 
do Tennessee fazem a fama da nação no que diz respeito à 
produção da bebida. Aliás, o nome bourbon é de origem 
francesa: durante a Guerra da Independência (1775-1783), 
os norte-americanos receberam ajuda da França e, como 
reconhecimento, batizaram várias cidades em homena-
gem à família real do país europeu. 

Notório pelo seu uísque – introduzido nos EUA por 
imigrantes irlandeses de origem escocesa –, o condado de 
Bourbon enviava o produto a outras localidades, daí o 
nome. Já o Tennessee é a terra natal de marcas como Jack 
Daniel’s e George Dickel.

O mais exótico e surpreendente produtor de uísque tal-
vez seja o Japão. Considerado o quinto maior fabricante da 
bebida no mundo, logo atrás do Canadá, preza pela quali-
dade e segue o método escocês – a única diferença é que 
alguns rótulos são envelhecidos em barris de carvalho ja-
ponês. As destilarias mais reconhecidas são a Nikka e a 
Suntory, que colecionam prêmios mundo afora.

Além da degustação
Existem apreciadores de uísque e colecionadores. Estes 

viajam o mundo em busca de exemplares raros e outros 
itens para acrescentar à coleção – ou aproveitam a globaliza-
ção e a facilidade proporcionada pela internet para comple-
tar sua lista de desejos.

O empresário paulista José Roberto Briguenti se define 
como um colecionador. E não é para menos: ele criou uma ca-
tedral para abrigar seu acervo. O espaço em Itatiba (SP) não 

O clima e as condições naturais 
da Escócia e da Irlanda 
favorecem o cultivo da cevada 
e a produção de uísque

tem banco nem altar. No lugar de imagens reli-
giosas, estão mais de 20 mil itens relacionados à 
bebida, sendo 3 mil garrafas tipo botijas, 2 mil 
garrafas figurativas, 7 mil garrafas tipo decanter e 
10 mil miniaturas. “Tenho algumas raridades, 
mas não busco nada exageradamente caro, pro-
curo por itens antigos que caibam no bolso”, diz.

O hobby começou há 20 anos, quando o em-
presário comprou algumas garrafas para o re-
cém-inaugurado bar de sua chácara. Ao encon-
trar à venda uma coleção que o impressionou, 
decidiu dar continuidade a ela. Com os anos, 
adquiriu peças que pertenciam a outros colecio-
nadores brasileiros, participou de leilões e apos-
tou em sites como eBay e Mercado Livre. Embora 
a Catedral do Whisky não seja aberta à visitação, 
Briguenti tem orgulho da coleção e criou um site 
e perfis nas redes sociais dedicados ao espaço. 

Faça você mesmo
Que tal preparar um drinque exclusivo do 
Proof on Main em casa? Confira a receita do 
poison arrow (flecha envenenada), um dos su-
cessos do bar de Louisville (EUA)

n 44 ml de bourbon Heaven Hill Bottled In 
Bond 6 Year
n 22 ml de bitter China-China
n 15 ml de Campari
n 1,6 ml de laranja-amarga
n 0,8 ml de Angostura

Ponha todas as bebidas em um copo de vidro 
com um cubo de gelo grande. Agite e coe em 
seguida. Esprema suavemente a casca da la-
ranja sobre o copo em que o drinque será ser-
vido, torça e use para decorar.
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Produção
À esquerda, 
a tradicional 
destilaria 
escocesa 
Lagavulin, na 
ilha de Islay
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São Paulo
Bar da Dona onça
Além da cozinha de primeira, o bar no 
térreo do Edifício Copan (foto abaixo) 
oferece variedade de uísques para 
nenhum amante da bebida pôr 
defeito, com single malt e premium.
bardadonaonca.com.br

Baretto
O bar do Hotel Fasano foi eleito o 
número um do mundo pela revista 
Wallpaper. Com atmosfera discreta 
e aconchegante, oferece ampla carta 
de uísques e drinques preparados 
com a bebida.
fasano.com.br/gastronomia/
restaurante/16

Frank Bar
Instalado no Hotel Maksoud Plaza, o 
espaço tem carta de drinques 
assinada pelo premiado mixologista 
Spencer Jr., eleita a melhor da cidade 
pela Folha de São Paulo.
maksoud.com.br/dining-pt.html 

Guarita
Inaugurado recentemente por 
Jean Ponce, bartender com passagem 
por estabelecimentos como o D.O.M., 
de Alex Atala, oferece uma carta bem 
elaborada e drinques preparados 
com capricho, vários deles com 
uísque ou bourbon. 
instagram.com/guaritabar

Isola Bar
Com clima nostálgico, o espaço 
é reconhecido pela exclusiva 
carta de coquetéis de autoria 
de Spencer Jr. Destaque para o 
gentleman’s soul, eleito o melhor 
drinque com uísque de 2012.
isolabar.com.br

Jiquitaia Bar
Localizado no piso superior do 
restaurante Jiquitaia, o bar conta 
com uma ampla carta de coquetéis 
e saborosos petiscos para 
acompanhar criados pelo chef 
Marcelo Corrêa Bastos .
jiquitaia.com.br

RIo De JaneIRo
Baretto-londra 
Versão carioca do bar paulistano, 
o Baretto-Londra tem decoração 
inspirada nos pubs londrinos. 
O cardápio oferece coquetéis 
premiados e pratos leves. 
fasano.com.br/gastronomia/
restaurante/23

esch Café
Com uma filial na capital paulista e duas 
no Rio de Janeiro, uma no centro e 
outra no Leblon, essa mistura de bar, 
restaurante e charutaria se destaca 
pela boa seleção de uísques. 
esch.com.br

BRaSílIa
Paradiso Cine Bar
A casa prepara drinques exclusivos 
inspirados na sétima arte. O beetlejuice, 
por exemplo, combina sweet and sour 
de amora com canela, uísque Chivas 
Regal 12 anos, limão-siciliano e xarope 
de hibisco.  
paradisobar.com.br

Brinde à brasileira
A Day by Day selecionou bares e restaurantes em algumas cidades do Brasil onde 
é possível apreciar um bom copo de uísque em ambiente intimista ou experimentar 
drinques exclusivos feitos com a bebida e suas variações

Riqueza Acima, a reserva de uísque do Frank Bar, no Maksoud Plaza: a carta de drinques da casa foi eleita a melhor de São Paulo. 
Abaixo, a Catedral do Whisky, em Itatiba, no interior de São Paulo: coleção particular com mais de 20 mil itens
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