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Adega de Borba reforça três da suas gamas de vinhos

 

Nove vinhos e um azeite, em estreita harmonia com uma ementa de comer e chorar por mais, preparada pelo

Chefe Cordeiro, foram as estrelas na apresentação das novas colheitas da Adega de Borba.    Fátima Ferrão

O Restaurante Chefe Cordeiro, recém inaugurado no Terreiro do Paço, recebeu jornalistas e críticos de vinhos para uma

degustação dos novos néctares da Adega de Borba. A acompanhar, um conjunto de sabores, sugestão do proprietário do espaço.

O resultado? Uma tarde bem passada à mesa e um estomago tão aconchegado e compostinho que pedia uma sesta logo de

seguida.

Montes Claros, Senses e Adega de Borba foram as gamas escolhidas para apresentar as novas referências, a que se juntou

ainda o licoroso Adega de Borba Premium Tinto, a Aguardente Velhíssima e o Azeite DOP da mesma casa. Mas vamos por partes.

Fomos recebidos com o espumante Montes Claros Branco Bruto 2010 com um aroma que lembra frutos tropicais. O sabor é 

fresco, marcado por frutos citrinos. Como explica Óscar Gato, o enólogo responsável, trata-se de "um vinho com equilíbrio

gustativo pela harmonia entre acidez e álcool, ideal para iniciar uma refeição, enquanto aperitivo fresco". Para o Chefe Cordeiro,

este espumante é indicado para a inauguração do palato. Fomos, por isso, brindados com uns saborosos pastéis de bacalhau e

um suculento torricado com tomate confitado e salada de polvo. De lamber os dedos, não fosse o gesto pouco adequado ao

espaço onde nos encontravamos.

Já na mesa, e para iniciar uma maratona gastronómica, dois amuse bouche (um de peixe, outro de carne) aguardavam

degustação. O primeiro, composto por risotto de açafrão e coentros frescos com vieira corada, acompanhava o Montes Claros

Colheita Branco 2013, que resulta da combinação das castas Antão Vaz, Arinto, Roupeiro e Alvarinho. Fresco e frutado, e de

aroma intenso a sugerir frutos tropicais e frutos secos. 

Para a carne - uma bresaola (uma espécie de presunto de origem italiana) Punta D’Anca laminada com compota de frutos

vermelhos e mistura de alfaces - a escolha recaiu no Adega de Borba Premium Rosé 2012, uma novidade no portefólio da Adega

de Borba. Trata-se de um vinho rosé encorpado com madeira, resultado do estágio de seis meses em barricas de carvalho
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de Borba. Trata-se de um vinho rosé encorpado com madeira, resultado do estágio de seis meses em barricas de carvalho

francês, americano e português. Provém das castas Aragonez, Syrah e Touriga Nacional e apresenta uma cor vermelha bem

definida e aroma a frutos silvestres. Uma boa surpresa para um "rosé de inverno", como lhe chamou Óscar Gato.

Com o estomago preparado para avançar, seguimos para o torricado com escabeche de coelho bravo, alfaces e molho de

mirtilhos. Não sendo apreciadora do animal em questão dei o benefício da dúvida e provei a iguaria que, como confessou o Chefe

Cordeiro, tem origem numa receita da sua mãe. Gostei. O sabor forte do azeite que embebe o torricado evita que o sabor do

coelho seja demasiado intenso. Ideal para quem, como eu, aprecia pouco. 

A acompanhar o Senses Syrah 2012, um monovarietal produzido 100% pela casta  Syrah. Uma casta que, segundo Óscar Gato,

encontra na região de Borba condições excecionais para o desenvolvimento das suas principais características sensoriais: a

frescura e a madurez. " O seu sabor é macio, com acídulo a bombom de ginja, taninos encorpados com ligeira tosta e grande

untuosidade no longo final de boca", reforça o enólogo. Comprovámos e aprovámos a harmonização com a sugestão do chefe.

Seguiu-se outro monocasta, desta vez com Touriga Nacional, a mais portuguesa das castas. Mais intenso, o Senses Touriga

Nacional 2012, revelou-se uma boa escolha para acompanhar um bacalhau assado no forno com presunto de Bragança, puré de

Garbanços e especiarias e ervilha de quebrar. De sabores fortes, o prato criado pelo Chefe Cordeiro, permite uma boa sintonia

com o vinho, de sabor frutado, com um toque de especiarias. Esta conjugação prova que o mito de servir vinho branco com

pratos de peixe não passa disso mesmo. 

Numa altura em que o estomago já pedia descanso, mas a gula ainda aguentava mais qualquer coisa, o Chefe anunciou a iguaria

seguinte: um prato de cachaço de porco bísaro confitado a 75º com cuscos de abóbora e alho. Uma receita transmontana, berço

do chefe, com a carne a desfazer e  a deixar crescer água na boca. 

Para ajudar à degustação, o vinho escolhido foi o Adega de Borba Premium 2011, composto pelas castas Alicante Bouschet,

Cabernet Sauvignon, Touriga Nacional e Trincadeira. O aroma é de frutos vermelhos, compota e pimento maduro e o sabor

macio a lembrar frutos pretos como o café e o chocolate. Um vinho encorpado para um prato que exige estomago resistente. O

exercício de degustação a que nos submetemos foi ainda dificultado pelo facto do Chefe Cordeiro não "saber servir pratos pouco

cheios", como o próprio admite. Não que seja um defeito, mas dadas as circunstâncias, não foi fácil chegar ao fim.

Sendo transmontano, o chefe não poderia deixar de servir uma posta de vitela da região. Acompanhada com batata ao Queijo da

Serra recheada e grelos salteados, não pode dizer-se que seja um prato levezinho. A harmonização foi feita com o vinho Montes

Claros Garrafeira 2009, elaborado a partir de uma seleção prévia de vinhas mais antigas instaladas em solos de xisto da zona de

Borba. Mais um vinho frutado, de sabor suave, mas encorpado. "O seu final é gordo muito prolongado, com equilíbrio, elegância

e persistência", explicou o enólogo.
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Com a resistência a chegar a todos os limites, passámos à sobremesa. Sendo uma gulosa assumida, não ia desistir agora.

Avancei sem medos para a mousse de chocolate e sorvete de frutos silvestres. Simplesmente divinal. A acompanhar o Adega de

Borba Licoroso Premium Tinto. Muito agradável, sem ser excessivamente doce, e um bom complemento à mousse. 

Cada vez mais perto do fim, chegou a altura de provar o Adega de Borba Aguardente Velhíssima para acompanhar o café e o

chocolate negro artesanal, também comercializado pela Adega de Borba, criado em parceria com a ELLG. Mais uma vez, não

sendo apreciadora de aguardente, devo admitir que esta me surpreendeu pela suavidade no palato. 

Não foi fácil superar este desafio proposto pela Adega de Borba e pelo Chefe Cordeiro, mas a verdade é que me aguentei

estoicamente (e posso dizer que houve desistências de convidados com estômagos mais treinados). E, não sendo especialista

nem crítica de vinhos, posso adiantar que as escolhas apresentadas me pareceram adequadas aos pratos propostos e que as

respetivas harmonizações me surpreenderam pela positiva.

No final não fui dormir a sesta (e bem me apetecia), mas admito que foi um resto de dia de trabalho difícil. 

Para saber mais sobre os vinhos veja AQUI.

Produtos Adega de Borba apresentados e PVPs:
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Montes Claros Espumante Branco Bruto 2010 - 7,49 Euros

Montes Claros Colheita Branco 2013 - 3,49 Euros

Adega de Borba Premium Rosé 2012 - 5,99 Euros

Senses Syrah 2012 - 6,49 Euros

Senses Touriga Nacional 2012 - 6,49 Euros

Adega de Borba Premium 2011 - 5,99 Euros

Montes Claros Garrafeira 2009 - 12,49 Euros

Adega de Borba Licoroso Premium Tinto - 11,99 Euros

Adega de Borba Aguardente Velhíssima - 12,99 Euros

Azeite Virgem Extra Adega de Borba - 3,99 Euros
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