INSTRUÇÕES:
1. Recortar a carta de aromas
2. Dobrar a meio
3. Dobrar pelo ponteado
cedro
salva
carvalho verde
pinho
seiva de pinho
serradura
secoia
sândalo
incenso
nóz
castanha
avelã
amêndoa
pele de amêndoa
massapão

capuchinha
gerânio
jasmim
madressilva
flor de laranjeira
acácia
violeta
pétalas de rosa
lilás comum
gardénia
lírio do campo
lírio-dos-vales
pastilha elástica
creme pasteleiro
creme hidratante

goiaba
manga
manga seca
papaia
papaia seca
melancia
banana
jaca
melão
meloa
melancia
carambola
ameixa verde
lichia
groselha

canela
cravinho
Especiarias
Pimenta preta
pimenta branca
oregão
noz moscada
cardamomo
alcaçuz
anis
louro
mentol
eucalipto
rosmaninho
bagos de junípero
ervas secas

menta
relva cortada
camomila
gengibre
terra húmida
brisa marinha
pederneira
pedras esmagadas
conchas esmagadas
quadro preto
húmido
giz
aparas de lápis
grafite
aço/ferro
cera/parafina
pêssego
pêssego branco
pêssego em calda
nectarina
maçã selvagem
marmelos
maçã não madura
maçã verde
maçã vermelha
maçã golden
maçã assada
maçã fuji
pêra
pêra asiática
uvas de mesa

pergaminho
feno/palha
luzerna
extracto de levedura
levedura
pão fresco
pão tostado
leite com cevada
chá preto
tabaco
café expresso
café
cacau em pó
leite com chocolate
chocolate preto
melaço
torrada
pipocas com manteiga
manteiga
caramelo
toffee
baunilha
feijão verde
ervilhas
alcachofra
pimento
espargos
cenoura
pepino

As palavras não têm um significado em si próprias. São simples
instrumentos para descrever experiências, contar histórias e
construir memórias.
Utilizar esta carta de aromas pode ajudar na aprendizagem da
descrição significativa e na memorização de tudo o que prova
num vinho.
É também uma forma de ajudar a captar a magia do vinho: a
partir de simples uvas, algumas leveduras, um pouco de madeira
e muito tempo, podemos descobrir o mundo que nos cerca
numa simples garrafa.
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arando
framboesa
framboesa preta
compota de ruibarbo
romã
groselha
roseira brava
papoula
morango
morango alpino
geleia de morango

casca de salgueiro
madeira verde

bombom de frutos
bombom de alcaçuz

ananás
kiwi

carne fumada
carne grelhada
bacon
couro/pele
trufa

tangerina
laranja
casca de laranja
compota de laranja
casca de kumquat
lima
casca de lima
limão
sumo de limão
casca de limão
toranja
"pamplemousse" rose
pomelo

couve
choucroute
tomate
cebola
alho
suor
meias sujas
queijo
iogurte

amora
geleia de amora
tarte de amora
frutos do bosque
mirtilho
groselha negra
creme de cassis
amora
baga de sabugueiro
ericácia
ameixa
ameixa preta

alperce
alperce seco
tâmara
uvas passas
arando seco
cereja seca
figo
ameixa seca
compota de ameixa
azeitona preta
azeitona verde
molho de soja
glutamato de sódio)

cereja preta
cereja ácida/amarena
galinheiro
suor de cavalo
poeira
cogumelos secos

gasóleo
querosene
gasolina/petróleo

lã molhada
cão molhado
terra molhada
turfa
solo de floresta

verniz
graxa de sapato
acetona
vinagre
álcool etílico
"pipi de chat"

alcatrão
carvalho seco
fumo
iodo
creosoto
incenso

fósforo queimado
sulforoso/enxofre
texugo
cartão molhado
Band-Aid molhado
plástico

