
um recipiente de metal circular – e, desde 
os anos 60, muitas destilarias têm adotado 
a tina “Lauter”, de aço inoxidável e bra-
ços rotativos que mexem delicadamente o 
mosto. O amido dos grãos é convertido 
numa variedade de açúcares por enzimas 
de dentro dos grãos, e os açúcares se dis-
solvem na água quente, que é drenada 
através da base da tina de mostura. Esta 
solução é chamada de “wort” (mosto). As 
cascas do malte formam uma “cama” no 
fundo da tina de mostura, através da qual 
o mosto açucarado é drenado. 

Tradicionalmente, três águas ou “extra-
ções” eram usadas na produção do mosto 
na Escócia. A primeira água – a terceira 
da mostura precedente reutilizada – é 
aquecida a 63-4ºC e, então, misturada ao 
grist. A temperatura é crucial: se for quen-
te demais, a água matará as enzimas; se 
estiver muito fria, a extração a partir do 
malte será limitada. Esse líquido é drena-
do, e então a segunda água é borrifada a 

cerca de 75ºC, e os açúcares remanescen-
tes no mosto são drenados. Para se certifi-
car de que não restam açúcares utilizáveis 
na mistura, uma terceira água, chamada 
“sparge” (aspersão), é, então, borrifada, a 
cerca de 85ºC. Depois, ela é transferida 
para um tanque para ser usada como a 
primeira água da próxima mostura. 

As modernas tinas Lauter borrifam 
água continuamente sobre a cama de grist 
depois que a primeira água é drenada. 
Esse processo é mais eficiente para extrair 
os açúcares, permite uma drenagem mais 
rápida e gera um mosto mais claro, com 
menos partículas sólidas. Um mosto claro 
propicia uma gama mais ampla de sabo-
res durante o processo de fermentação.

As cascas e outros sólidos que restam 
na tina, conhecidos como “draff ”, são 
removidos e, como são ricos em proteí-
na, convertidos em comida para o gado.

 O mosto passa por um permutador 
de calor para reduzir a temperatura para 
menos de 20ºC, o que é necessário para 
impedir que a levedura morra imediata-
mente na fermentação.

Quando um grão não malta-
do, como o milho, é usado na 
destilação, ele é triturado num 
moinho e “cozido” num tanque 
cilíndrico ou panela de pressão 
para quebrar as paredes de celu-
lose e permitir que o amido in-
terno absorva água durante a 
produção do mosto. O amido, 
então, se gelatiniza, possibilitan-
do que as enzimas do grão o 
convertam em açúcar.

Dornas tradicionais de madeira ainda estão em 
uso em muitas destilarias escocesas e japonesas. 
Nelas, o mosto é fermentado para criar o wash.

Num chão de maltagem tradicional, como este em 
Balvenie, revolve-se o grão à mão para ventilá-lo e 
assim aumentar o índice de germinação.



O bourbon é amadurecido em barris 
(que comportam cerca de 200 l). Alguns 
são embarcados intactos nos EUA como 
“American Standard Barrels”, mas a 
maioria é desmontada e chega em fei-
xes de tábuas chamados de “shooks”. 
Na Escócia eles são remontados em re-
cipientes um pouco maiores, de 250 l, 
num formato conhecido como hogs 
head (meia pipa) refeito. 

o uso de barris antigos
Com exceção do whiskey feito nos EUA, 
poucos destilados são colocados em barris 
novos. A maioria dos barris já conteve an-
tes outros destilados ou vinho. O whisky 
amadurece melhor em barril usado, e o 
primeiro conteúdo amacia a madeira, re-
movendo alguns de seus sabores mais ób-
vios e acrescenta, ao mesmo tempo, tra-
ços desejáveis de destilado ou vinho. 

Na Escócia, a primeira vez que um 
barril é enchido, ele é chamado de “first-
fill”, e, daí em diante, é chamado de bar-
ril “refill”. Quanto mais vezes ele for utili-
zado, menor o impacto da madeira sobre 
seu conteúdo. Ela conferirá menos cor e 
sabor, e extrairá menos sabores indesejá-

veis do destilado. Depois de usado três ou 
quatro vezes (dependendo de quanto 
tempo guardar o whisky de cada vez), o 
barril é considerado exaurido e é descar-
tado ou “rejuvenescido”. 

O “rejuvenescimento” envolve raspa-
gem das paredes internas do barril e 
novo crestamento da madeira – um pro-
cesso chamado de “de-char/re-char” dos 
barris americanos. Isso serve para reati-
var a camada de madeira sob as paredes 
crestadas do barril, mas ele não fica bom 

Muitas designações legais de whisky especifi-
cam um período de maturação mínimo. Na 
Escócia, Irlanda e Canadá, é de três anos, e  
no caso do bourbon e do de centeio nos EUA, 
dois. Os whiskies escoceses podem ser usados 
quando jovens para blending, mas poucos  
single malt são engarrafados com menos de 
oito anos de idade. 

Os whiskeys dos EUA tendem a ser liberados 
bem mais jovens, mas as altas temperaturas 
que experimentam aceleram a maturação. O 
whisky também apresenta diferentes graus de 
maturação dependendo do barril, de onde é 
estocado e do caráter do próprio whisky. Alguns 
menos encorpados e complexos podem atingir 
seu nível ótimo de maturidade vários anos antes 
que destilados “maiores” e mais complexos.

Há uma crença comum de que quanto mais 
velho melhor o whisky, deve ser, mas a idade 
não garante qualidade. Se deixado no barril 
tempo demais, a madeira pode se voltar con-
tra o destilado, conferindo-lhe notas ácidas e 
amadeiradas.

uma questão de idade

A Penderyn Distillery, no País de Gales, usa carva-
lho americano de alta qualidade para amadurecer o 
whisky, mas, para acrescentar complexidade, com-
pleta-a fora, em barris de vinho Madeira.

O carvalho-branco americano novo é 
crestado antes do uso: o crestamento 
age como purificador e remove compo-
nentes indesejáveis.



Por muitos anos, whisky era considerado uma 
bebida muito forte, assertiva e complexa para 
acompanhar a comida. Mas um crescente núme-
ro de connoisseurs chegou à conclusão de que 
não é necessariamente assim. Muitos whiskies 
podem realçar as refeições, desde que sejam 
feitas escolhas cuidadosas.

Considere as características essenciais de um 
whisky específico e decida que pratos ele pode-
ria complementar. Um single malt leve e refres-
cante das Lowlands provavelmente faria bom 
par com um prato de peixe, enquanto um whisky 
mais pesado e aromático poderia ser compa-
nheiro perfeito para a carne de boi ou de pato. 
Alguns whiskies japoneses mais leves e fruta-
dos, como o Yamazaki, estão sendo combinados 
com sucesso com o atum e o salmão em pratos 
de sushi e sashimi – em geral servidos levemen-
te gelados. O segredo para acertar é equilibrar 
os sabores contrastantes e não permitir que a 
comida ou o whisky dominem. Um whisky defu-
mado, turfoso ou apimentado é ideal com ostras 
e peixe defumado, mas contrastes como o acri-
doce são igualmente eficientes. O calor do chili 
pode ser combinado com sabores doces, ou um 
whisky ácido pode cortar um prato muito doce. 
A mesma combinação ácida também neutraliza 
gordura e fartura excessivas.

whisky e culinária

Um whisky encorpado, defumado, turfoso e  
picante como o Talisker, de Skye, é ideal com 
frutos do mar como ostras e peixe defumado.

Durante uma degustação, são coloca-
das tampas sobre os cálices para reter 
os aromas que emanam do whisky.

Depois de uma aspiração inicial, talvez 
valha a pena um pequeno gole prelimi-
nar para servir de ponto de partida. De-
pois adicione apenas algumas gotas de 
água antes de sentir novamente o aro-
ma. Prossiga com um segundo gole 
comparativo. Com frequência, também 
é instrutivo deixar o whisky descansar 
alguns instantes depois da avaliação ini-
cial. Às vezes é surpreendente o quanto 
a prova muda após a exposição ao ar.

Ao diluir o whisky, tente ser consis-
tente e diluir no mesmo grau. Assim as 
comparações podem ser feitas com mais 
acuidade. Whiskies mais jovens e leves 
em geral se dão melhor com menor di-
luição do que destilados mais velhos e 
encorpados. Cuidado também com o 
poder de sugestão. Numa sessão de de-
gustação entre amigos, é aconselhável 
pedir a cada degustador que escreva 
suas impressões antes de discuti-las.  
Fumar e usar perfume devem ser evita-

dos, e é recomendável não 
comer alho ou molho de 
pimenta antes! Quanto 
mais você pratica, mais 
afiadas se tornam as 
suas habilidades para a 
avaliação do whisky.  

E, não se esqueça do mais 
importante, que todo o 
processo deve estar ligado 

ao prazer e  
à experimentação 
produtiva. 

As taças para degustação 
de whisky retêm o aroma 
e também reproduzem  
a forma de um pot still.
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como tantos outros nomes célebres do 
whisky, The Famous Grouse teve ori-
gem numa mercearia – nesse caso em 
Perth, onde Matthew Gloag tinha o seu 
negócio. seu sobrinho, que também 
se chamava Matthew, sagaz-
mente vislumbrou a opostuni-
dade de um produto local 
que abastecesse o nú-
mero crescente de cava-
lheiros de classe alta atraí-
dos para as highlands pela 
variedade de atividades es-
portivas lá disponíveis. em 
1896, decidiu-se por The Grouse brand 
e deu à filha a tarefa de esboçar o rótu-
lo. em pouco tempo, o whisky já era co-
nhecido como The Famous Grouse.

em 1970, as vendas haviam cresci-
do, mas impostos sobre herança obri-
garam os Gloag a vender a empresa 
para a highland distillers. Pelos 20 
anos seguintes, as vendas ficaram bem 
à frente do mercado e com maior visi-
bilidade The Famous Grouse tornan-

do-se primeiro o blend mais vendido 
da escócia e, depois, uma mar-

ca cada vez mais importante 
nos mercados mundiais. Uma 

campanha publicitária muito 
popular com o tetraz em dese-
nho animado começou em 
1996 e ainda faz sucesso. 
embora o marketing inteli-

gente tenha contribuído, a es-
trita observância da empresa 
aos mais altos padrões de 
qualidade também foi decisi-
va para a construção da re-

putação do Grouse. a empresa afirma 
que realiza a quantidade admirável de 
8.735 checagens de qualidade, da des-
tilação ao engarrafamento. se isso pa-
rece excessivo, o resultado pode ser fa-
cilmente comprovado.

hoje, com as vendas perto de 3 mi-
lhões de caixas por ano, The Famous 
Grouse firmou-se entre as 10 maiores 
marcas do mundo e parece determina-
da a crescer ainda mais. 

“Goback, goback, goback”, o grito característico do tetraz (grouse) vermelho  
é ouvido em grande parte do norte da Grã-bretanha, mas o pássaro está espe-
cialmente associado à escócia e às tradições esportivas de suas grandes pro-
priedades vitorianas, onde a fumaça das armas enchia o ar frio das manhãs.

o blended whisky favorito da escócia

Um tetraz vermelho adorna 
o rótulo de The Famous 
Grouse desde 1896.

A Glenturret é o lar “espiritual” do The  Famous 
Grouse, fornecendo malte para o blend e abri-
gando o centro de visitantes.
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Na verdade, o bourbon pode 
ser produzido em qualquer 
lugar dos eua, desde que 
cumpra as exigências sobre 
grãos componentes e proces-
sos de maturação. pela pri-
meira vez oficialmente defini-
do por lei em 1964, o 
bourbon é produzido a partir 
de um mosto de não menos 
que 51% de grão de milho. o destilado 
cru não ultrapassar os 80% de álcool por 
volume, e a maturação deve ser de no mí-
nimo 2 anos em barris novos de carvalho-
branco crestados para que o destilado in-
teraja mais facilmente com a madeira.
Tennessee Whiskey assim como o 
bourbon, o tennessee é um tipo de 
whiskey distinto e definido por lei, feito 
a partir de mosto fermentado conten-
do pelo menos 51% de milho. É então 
filtrado através de uma camada de car-
vão de bordo antes de ser envelhecido 
por um mínimo de 2 anos em barris de 
carvalho novos e crestados.
Whiskey de cenTeio (Rye) Nos eua, o 
whiskey de centeio tem de ser feito a par-
tir de um mínimo de 51% de centeio, e 
destilado a não mais que 80% de álcool 

por volume. Não há um  
período mínimo legal para a 
maturação, mas ele só pode 
ser chamado de straight rye se 
for envelhecido por ao menos 
2 anos. assim como o bour-
bon, é envelhecido em barris 
de carvalho novos e crestados. 
Whiskey de TRigo (WheaT) 
Com mais de 51% de trigo 

em seu mosto, o whiskey de trigo é muito 
raro, mas o uso do trigo como um dos 
grãos secundários na composição do mos-
to – geralmente no lugar do centeio – 
confere doçura e maturidade ao whiskey.
Whiskey de milho (coRn) por lei tem de 
ser feito de não menos que 80% de mi-
lho e maturado em barris novos não 
crestados ou barris de bourbon usados. 
Não há período mínimo de envelheci-
mento especificado, e ele está associado 
ao moonshine whiskey (whiskey ilegal) 
(p.206), que é geralmente vendido novo.
Blended Whiskey o whiskey blended 
americano compreende uma proporção 
de whiskey de centeio ou bourbon mis-
turado com destilado de grão neutro ou 
whiskey leve, maturado em barris novos 
e não crestados ou barris usados de car-
valho. a proporção de centeio ou bour-
bon às vezes é de apenas 20%.

o bourbon é o mais famoso estilo de whiskey americano. tem esse 
nome por causa do condado de Bourbon, no Kentucky, mas não há 
qualquer lei que obrigue o bourbon a ser destilado no estado.

O bourbon da pequena Woodford Reserve Distillery 
é um dos mais conceituados do Kentucky.

BouRBon e ouTRos esTilos de Whiskey ameRicano

Bourbon pé despejado 
dentro de tonéis de filtra-
gem a carvão na Jim Beam.
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Como japoneses fazem para 
criar um estilo de whisky 
que, embora similar ao de 
seus primos escoceses, tem 
caráter próprio e individual?

para começar, talvez seja 
melhor definir essa qualida-
de japonesa. a diferença foi 
mais bem-expressa pelo dr. 
Mas Minabe, da Suntory, 
que falou de uma “transpa-
rência” de sabor que existe 
nos maltes japoneses e não está presente 
nos escoceses. por um lado, isso significa 
uma precisão de caráter, uma ordenação 
de aromas e sabores que parecem se enfi-
leirar no paladar e que podem ser degus-
tados quase individualmente, ao mesmo 
tempo em que compõem um todo com-
plexo. Isso não quer dizer que os whiskies 
sejam leves. Transparência é reconheci-
mento. Você pode ver dentro deles.

outro elemento definidor é que o sin-
gle malt japonês tem caráter maltado. 

Não há notas de cereais. até 
um scotch pouco maltado 
parecerá repleto de notas de 
cereais se comparado a um 
malte japonês. para chegar a 
isso, os destiladores impe-
dem que qualquer sólido do 
grist passe da tina de mostu-
ra para o washback. os des-
tiladores escoceses falam de 
mostos claros e turvos, mas 
nenhum tem a limpidez que 

o mosto alcança no japão. 
Uma ampla mistura de leveduras, al-

gumas únicas de uma só destilaria, tam-
bém é empregada, permitindo a criação 
de sabores distintos, enquanto o uso dis-
seminado da fermentação longa ajuda a 
construir complexidade e elementos aro-
máticos e reduz os elementos cereais.

o japão tem um papel nisso. Seu 
clima tem influência no modo de ma-
turar do whisky. Nas palavras de Masa-
taka Taketsuru: “o preparo do whisky 
é um ato de criação cooperativa entre 
as bênçãos da natureza e a sabedoria 
do homem.”

Remova todas as pistas de que você está no japão – cigarras, altares, as coloridas 
caixinhas bento de petiscos nos cafés, a sinalização – e uma visita a uma destilaria 
japonesa será bastante familiar para o visitante já bem versado em destilação 
escocesa de malte. Há tinas de mostura, washbacks, dupla destilação em alambi-
ques, e envelhecimento (predominantemente) na mesma mistura de madeiras.

A Suntory usa tinas de mostura de madeira como 
estas, e tinas mais modernas de aço inoxidável 
para criar uma variedade a mais de destilado.

WHISKY japonêS: o que o torna dIferente?

A Suntory é a produtora 
de whisky japonês mais 
conhecida.


