Tokutei meisho
( 特定名称 )

Tokutei meisho
Designação específica
(Ginjo-shu, junmai-shu, honjozo-shu)
O sistema de classificação
determinado pela Agência Nacional
de Impostos nomeia o saquê como
ginjo-shu, junmai-shu ou honjozoshu. Os padrões para categorizar
o saquê nestas classificações são
mostrados na tabela da página 10.
Estas são as normas especificadas
pelo governo japonês.

Tokutei
meisho
Classificação
Tipos

Ginjo-shu ( 吟醸酒 )
Saquê fabricado a partir de arroz
polido em alto grau e fermentado a
uma temperatura baixa durante um
longo período de tempo. Como ginjoshu era fabricado por produtores
experientes, com vasto conhecimento
e experiência, era considerado
o epítome da "Arte do Saquê" e
era comercializado raramente no
passado. Suas características
distintivas são o seu aroma, o sabor
frutado e delicado. Melhor servido
gelado para reter o sabor.
Junmai-shu ( 純米酒 )
Feito simplesmente a partir de arroz
e koji (página 5). Cada produto
tem o seu sabor próprio, rico e
exclusivo. Pode ser apreciado de
diversas maneiras; Kan (página 13),
refrigerado, com gelo ou misturado
com água quente.
Honjozo-shu ( 本醸造酒 )
Uma quantidade de jozo-alcohol é
adicionada antes da filtragem do
mosto Moromi para criar um sabor
mais suave e mais leve. É delicioso
servido Kan (aquecido), por exemplo.
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Classificação
Josen ( 上撰 )
Uma categoria comumente utilizada
para identificar a classificação
do saquê que no passado teria
sido equivalente a ikkyu (primeira
classe).

Tipos e
características de saquê
Shinshu ( 新酒 )
Saquê fabricado durante o ano
em curso. Com frescor no sabor e
aroma
Koshu ( 古酒 )
Saquê fabricado em estações
anteriores ou no passado. Tem
um sabor maduro e de qualidade
suave.
Chouki-chozo-shu ( 長期貯蔵酒 )
Saquê amadurecido, armazenado
por um período longo. Há alguns
anos, acreditava-se que o saquê
não deveria ser armazenado
durante um longo período de tempo.
No entanto, o processo de produção
desenvolveu-se, produzindo assim
uma nova variedade de saquê.
Agora os produtores fazem o
saquê amadurecido, que pode vir
em diversos tipos de sabores e
qualidades diferentes.
Genshu ( 原酒 )
Saquê não diluído
Genshu tem um teor alcoólico
elevado e um sabor forte, porque
não teve água adicionada depois
da espremedura. Pode ser servido
adicionando-se água quente ou fria.

O saquê costumava ser
classificado como tokkyu
(classe especial), ikkyu (primeira
classe) ou nikyu (segunda
classe). Estas classificações
foram abolidas em 1992 devido
a uma alteração da lei fiscal.
Como os clientes tinham
dificuldade em identificar
as classificações do saquê,
os produtores resolveram
criar novas categorias.
Tokusen/josen/kasen são as
categorizações mais populares,
mas há algumas exclusivas; por
exemplo, ouro xx/prata xx, preto
xx/azul xx.

!

P

＋20

Medição do
Nihonshu-do
O Nihonshudo é medido
pelo uso de um
hidrômetro em
flutuação no saquê
a 15˚C, como
demonstrado na
figura à direita.
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Devemos comprar o saquê
engarrafado mais recentemente de
acordo com o mês de engarrafamento
no rótulo?

R Você não precisa se preocupar com o mês
de engarrafamento. Em condições normais, a
qualidade do saquê pasteurizado não é afetada
durante os primeiros 3 meses. Por outro lado,
no caso do namazake não pasteurizado, a data
mais recente é preferível, como acontece com a
cerveja.
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