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O GENOMA DO GIN

gin alguma vez feito em Portugal, foi Genoma do Gin

Evidentemente, nunca nenhum de nós alguma vez imaginou que Genoma do Gin 
pudesse ser um título sedutor que vingasse na capa de um livro de gastronomia 

Genoma do Gin, mas sim 
Vamos Beber um Gin?, é com algum

Porque, desde o início, o que sempre nos inspirou foi precisamente o genoma do 

nicos e paternidade, o gin como fenómeno social emergente no 

Estaríamos a enganar-vos se o Genoma do Gin, perdão, Vamos Beber um Gin?, fosse 
o livro capaz de responder a todas as perguntas do leitor — como consumidor, 

Vamos Beber um Gin? foi pensado 
à medida do leitor mas através da perspectiva, curiosidade e naturalidade dos 

venha um dia a chamar-se Genoma do Gin Vamos Beber um 
Gin?





ERA 
UMA 
VEZ 
O GIN

Alguém alguma vez pode pensar que a história de 



Era uma vez 
o zimbro

juniperis communis, é um pequeno 

três metros de altura e tem rias designações 

 
Medicinal é a palavra-chave que motiva o 

Der Naturen Bloemen, 





Quem inventou 
o gin?

cocktail

os primeiros passos nesta renovação moderna de gin, com produção regional 
 alguma dianteira no mercado das 



Bruges era um dos grandes entrepostos comerciais da Europa e o processo de 

nome de brandenwijn (ou burnt wine ou brandy, o «vinho ardido»

(ou brandy «descomprimido» 

era apenas o brandy jenever, genever, raiz etimológica que depois 
viria a dar origem ao gin



A cura 
de todos os males
A Peste Negra é trazida da Ásia Central pela marinha mercante através do 

da Europa é dizimada por esta praga cuja origem desconhecida levou a que 
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A Coragem 
Holandesa
Em 1568, as dezassete províncias dos Países Baixos 

viraram-se contra o rei soberano Filipe II de 
Espanha, iniciando assim uma guerra, a dos 

80 Anos, que duraria até 1648. Não nos estamos a 
desviar para um território histórico mais aborrecido, 

bem pelo contrário. A revolta dos Países Baixos teve o 
condão de sensibilizar os ingleses que se juntaram à guerra 

contra os espanhóis Habsburgo durante o reinado de Isabel I. 
E foi então que, pela primeira vez, os militares britânicos 

tiveram contacto com um destilado de zimbro chamado 
jenever ou genever. Antes de partir para a batalha, os marinheiros 

holandeses eram convidados a beber um ou dois copos de jenever, 

de iniciativa. Os ingleses passaram a designar o género de destilado de dutch 
courage, a coragem holandesa. Estava assim criado o primeiro cognome para 
o gin. Muitos outros famosos e famigerados títulos haveriam de suceder-lhe, 

como iremos ver mais à frente. A conquista estratégica pelos espanhóis da 
cidade de Antuérpia viria a alterar o rumo dos acontecimentos. Cerca de metade 

continente. Foi assim também que o zimbro chegou 
às ilhas britânicas. 





O pai do Gin

e holandeses percorreram os mares trazendo as especiarias que viriam a 

scurvy grass, 
que, devido ao elevado nível de vitamina C, serviu para prevenir ou reduzir a 

 desta altura a confusão criada até hoje com a verdadeira 

coffeehouse

que no século XVII incitou ao consumo desenfreado de 
« »

cientistas de outrora, vem comprovar 
que ainda hoje o mundo do gin convive 

melhor com o escapismo e a fantasia 
do que com a realidade histórica dos 





Gin, a ruína das mães 

brandy e jenever

qualidade, todos eles regulados e supervisionados pela Worship 

brandy francês em Inglaterra, incentivando 

dias poderia fazê-lo sem precisar de qualquer licença ou autorização 

em gin para esquecer a sua miséria 

mothers ruin, a ruí

Gin Craze, uma 
espécie de Peste Negra líquida que matou 


