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A Profª. Margarida Ferreira, num desenho
do Prof. Alfredo Albuquerque

Um vinho de qualidade
tem extrato seco elevado.
Um valor baixo pode
provir de adulteração. O
vinho colocava-se em
cápsulas taradas; metálicas e de fundo plano,
aqueciam-se no topo das
estufas que continham
água a ferver no seu
interior até se obter o
“ponto pérola”: o resíduo
assumia a forma como
de uma única lágrima
que escorria ao inclinar-se a cápsula.
A secagem prosseguia seguidamente dentro dos
espaços fechados com portas durante um tempo
fixo. A pesagem das cápsulas com o resíduo
remanescente permitia então a determinação do
extrato seco. Em alternativa a esta determinação
direta, recorre-se ao seu cálculo com base na
densidade do vinho, grau alcoólico e acidez volátil.
de 2015

Novembro de 2015

A estufa pequena assegurava a temperatura
mais uniforme do que
as estufas maiores.
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