
CARAS
E BADALADAS
Algumas das marcas 
mais famosas do mundo

OXYGIZER
A austríaca Oxygizer se diz uma água 
mineral pura com cerca de 150 mg de 
oxigênio de baixo teor de sódio retirada 
da região montanhosa de Sextner. 
Segundo site oficial, a bebida é ideal
para potenciar a performance durante
as atividades físicas
Preço: € 1,78 (500 ml)
www.oxygizer.com

VEEN
Com origem na Finlândia, esta água é 

extraída de fontes extremamente raras 
em característica, na medida em que 
têm um teor mineral extremamente 

baixo. Por estas característas alguns 
sommeliers internacionais escolheram 
a Veen para complementar seus vinhos

Preço: € 4,95 (660 ml)
www.veenwaters.com

SÃO LOURENÇO
Brasileira, a água que nasce na Serra da Mantiqueira 
é privilegiada com delicadeza e equilíbrio. Captada
e apreciada desde 1890, sua composição mineral 
revela um aroma intenso e um corpo agradável, com 
um toque suavemente doce, que prepara o paladar. 
Ideal para harmonização de grandes vinhos e pratos
Preço: R$ 2,49 (1250 ml)
www.nestle.com.br

As origens da Evian datam de milhares
de anos, do nascimento dos Alpes franceses. 
Durante várias eras glaciais, um filtro natural
se desenvolveu, criando uma espécie de abrigo 
para o tesouro mais precioso do planeta.
Para garantir qualidade constante da fonte, 
todos os dias, amostras são coletadas
em mais de 20 pontos diferentes entre
as áreas protegidas de captação e na
linha de envase local
Preço: € 4,95 (750 ml)
www.evian.com

VOSS

EVIAN

Esta inglesa surgiu em 1890, data da primeira 
descoberta do poço. O aquífero permaneceu 
intocado por séculos, uma vez que fica acima do 
mar, o que o deixou protegido por uma camada 
espessa de calcário de 300 metros de espessura. 
É chamada de água de nascente artesiano 
porque vem do subsolo de um aquífero 
confinado, que é uma câmara pressurizada
Preço: € 5,25 (750 ml)
www.elsenhamwater.com

ELSENHAM

Criado em 1899, o Sanpellegrino Grupo tem sido um 
nome bem estabelecido em todo o mundo, sinônimo 
da mais alta qualidade, especialmente suas águas 
minerais extraordinárias. Em virtude de suas origens, 
uma forte relação com a Itália, sua cultura e suas 
tradições, Acqua Panna e S.Pellegrino interpretam 
perfeitamente o estilo italiano de bem-estar
e o comer bem. Sommeliers, chefs e apreciadores
de todo o mundo concordam que essas duas águas 
premium são a quintessência do estilo de vida 
italiano e bom gosto, assim
Preço: € 5,50 (500 ml)
www.sanpellegrino.com

SAN PELLEGRINO E PANNA

Do sul da Noruega, a Voss  é definida 
por sua pureza garantida, em parte, 
pelo nível de minerais específicos 
encontrados em águas engarrafadas
e é referido como sólidos dissolvidos 
totais (TDS). Segundo dados 
institucionais, os níveis de TDS são 
extremamente baixos em comparação 
com outros líderes águas engarrafadas. 
Sua garrafa é inspirada nos cosméticos
Preço: € 2.65  (375 ml)
www.oxygizer.com

EVIAN

Pura e cristalina. Fresquinha,
mata a sede como nenhum ou-
tro líquido é capaz. Assim é a
água. Comparada às mais ricas
commodities, vale tanto quanto
petróleo e quanto mais escassa
e difícil acesso sua fonte, mais
valiosa se torna.

Hoje em dia virou moda e en-
careceu, conquistando as mesas
mais requintadas do planeta a
ponto ganhar o sobrenome de
gourmet.

Nos restaurantes badalados é
acompanhamento cativo ao la-
do do vinho, da champagne e
até do cafezinho. Servem tanto
para limpar as papilas gustati-
vas quanto como digestivos na-
turais em pratos mais encorpa-
dos como carnes, por exemplo.

Por falar em badalação, há ró-
tulos como a norueguesa Voss,
a americana Bling e a francesa
Perrier que fazem a cabeça e ma-
tam a sede de celebridades co-
mo a cantora Madonna, por
exemplo.

Nos restaurantes, as águas
gourmet de maior sucesso entre
chefs e culinaristas são as italia-
nas Pellegrino e Panna, a Pedra
Salgada de Portugal e a Fiji, das
Ilhas Fiji, na Ásia. “São Louren-
ço, Caxambu, Cabuquira e Prata
são as melhores águas gourmet
brasileiras”, afirma Renato Fras-
cino, sommelier de água e técni-
co sensorial de bebidas.

Segundo Frascino, muita gen-
te não sabe mas a água mineral
fica por anos embaixo de pe-
dras, “namorando” minerais e
bicarbonato e subtraindo toda a
qualidade que um solo aquático
tem para oferecer. “Hidrata e é
digestiva.”

A história do especialista
com o líquido é forte desde seu
nascimento — ele nasceu em Be-
bedouro, cidade paulista com
aquífero de alta qualidade. De-
pois estudou e se especializou
em análise sensorial de vinho
(DNA da uva), foi professor da
escola de sommelier do Senac
até que pediram um curso que
explicassem a água. “O curso
mostrava a harmonização da
água com bebidas e comidas e
fui pesquisar na Itália.” Frasci-
no diz que com o tempo a água
passou a ser componente de pro-
teção de bebidas e comidas.
“Um grande vinho pede uma
grande água. Quando se toma

um vinho leve, acompanhamos
com água sem gás. Se vamos to-
mar um vinho tinto prefiro uma
água com gás, que faz papel de
um bom sal de frutas”, ensina.
“A água desperta a sensibilida-
de para apreciar melhor o sabor
da comida e da bebida. Ela é a
verdadeira rainha da alta gastro-
nomia”.

Mas ela também é a base para
outras bebidas como cafés, chás
e cervejas. “Por mais que as em-
presas falem que a água não
tem interferência, tem sim: nu-
ma cerveja por exemplo ela mo-
difica o sabor”

O especialista conta que há
três tipos básicos de água: para
praticar esporte, de baixa calo-
ria mineral, ou seja, sem cálcio,
magnésio; as gourmets ou gas-
tronômicas e as fashion, que
são as queridinhas das estrelas e
personalidades. “Há ainda as
águas com sabor que apelidei de
água para picnic.”, afirma.

Numa recepção, Frascino re-
comenda a água como o início
de tudo. “Uma água normal mi-
neral, com rodelas de frutas cí-
tricas, como limão siciliano, la-
va a papila e é porta de entrada
para um vinh ou um champag-
ne”, garante o sommelier que
também recomenda a receita
para quem chega do trabalho es-
tressado.

“Dá uma quebrada e uma
acalmada no dia em que a alma
está brava”, poetiza. Segundo
ele, a temperatura ideal para
consumir água sem gás é de 10 a
12 graus, sem gelo; e de 8 a 10
graus para as com gás.

A doutora Roseli Rossi, nutri-
cionista da Clínica Equilíbrio
Nutricional, garante que para a
saúde a água é essencial.
“Uma pessoa po-
de ficar sem co-
mer, mas não
sem beber. O
ideal é beber en-
tre 1,5 litro a 2 li-
tros por dia”, afirma. Embora
defenda que consumir líquido
durante as refeições di-
minui o suco gástrico
e atrapalha o processo
da digestão, recomen-
da beber água gour-
met em ocasiões espe-
ciais. “É bom usar de
forma pontual.”

Para quem quer con-
sumir em casa a Grohe,
fabricante de metais
sanitários, acaba de
trazer para o Brasil a
torneira de cozinha
que filtra e gela água,
neutraliza e mesmo
“regula” o gosto — um
dos modelos até gasei-
fica a água. ■

ESTILO DE VIDA

Água gourmet para matar a
sede de requinte e glamour
Priscila Dadona
pdadona@brasileconomico.com.br

CONSUMIR

R$ 15
É quanto pode custar uma

garrafa de água como a francesa

Evian, a finlandesa Veen e as

italianas Pellegrino e Panna. A

brasileira São Lourenço vale

R$ 3,00 a garrafa

Rótulos caros e raros conquistam as mesas dos restaurantes mais badalados do Brasil e do mundo
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 17 abr. 2013,  Finanças, p. 27.
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