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GINS COM SELO GOM DISPONÍVEIS NO BRASIL

BRASILEIROS  27

                           INGLESES  17

            ESCOCESES  9

                             OUTROS PAÍSES  17

 

70
É o número total de GINS  
disponíveis em nosso 
mercado que receberam 
o reconhecimento  
da GOM.

Fonte: Amarante Vinhos / Blog Gins

DEGUSTAÇÕES 
 
 

SISTEMÁTICA DAS  

 GIN ON 
Mondays

confraria Gin on Mondays foi por 
mim fundada em Janeiro de 2011, 
tendo sido oficializada em Junho 
de 2017. Os confrades titulares, 
por mim coordenados, são: André  
Novaes Patury (diretor da GET  
Comex Import & Export Services),  

Domingos Meireles (sócio dos bares Sóshots & Gin 
Club e Periquita & Gin Club), Marcos Frugis (médico 
e consumidor), Mário Separovic Rodrigues (dono do 
Empório Frei Caneca), Marcos “China” Llopis Lee 
(ex-sócio do extinto bar Bar. e sócio da The Burger 
Store) e Newton Barros (engenheiro e consumidor). 
Mais recentemente, se incorporaram à nossa  
confraria Ju Saraiva (@_amorgin) e Rick  
Rodrigues (@_amorgin).
Nestes 9 anos, bebemos mais de 500 gins do mundo 
inteiro, abrangendo mais de 300 marcas diferentes. 
A nossa rotina repetiu-se com degustações temáticas 
às cegas de gins puros, sempre em uma segunda- 
feira, realizadas na sala privada do Empório Frei 
Caneca. Todo confrade entrega com antecedência 
uma garrafa de gim para a prova, de modo que 
todos possam ser servidos à uma temperatura de 
cerca de 18ºC. Quando chegamos às 18hs, todos 
os gins já estão servidos em taças de degustação 
numeradas padrão INAO, sem que saibamos quais 
gins estejam nelas. Ao final, os provadores divulgam 
suas respectivas ordens de preferência, resultado do 
preenchimento de suas fichas de degustação. Após 
somarmos a colocação de cada bebida, pela avaliação 
de cada confrade, chega-se ao resultado do painel. 
O gim com menor soma é o campeão e aquele com 
a maior soma é o último colocado. Em seguida, 
solicitamos que as garrafas sejam trazidas de outra 
sala, na ordem inversa da apreciação do grupo, para 
serem identificados. Posteriormente, eu elaboro o 
relatório da degustação com os resultados da prova 
e os divulgo no site da GOM.
Após estas inúmeras degustações, nós atribuimos 
uma classificação deles indo de 1* ao máximo de 5*. 
Aqueles gins que tenham tido avaliações de 3,5*, 4*, 
4,5* ou 5* receberam o Selo de Qualidade GOM, 
que representa um atestado que nós recomendamos a  
sua compra. 

A
José osvaldo albano do amarante*
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*José Osvaldo Albano do Amarante - Engenheiro Químico, Autor do livro “Os Segredos do Gim”, Ed. Mescla e  
Coordenador da “Gin on Mondays”.       www.amarante-vinhos.com.br

VEJA O RESULTADO DE TODOS OS NOSSOS  
PAINÉIS DE DEGUSTAÇÃO REALIZADOS NA  
SEÇÃO “BLOG GINS”

GIN ON MONDAYS

Fotografe o 
QR Code 

 www.amarante-vinhos.com.br
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