


	
GONIN	MUSUME	

	
Terada	Honke	

junmai	muroka	nama		

Chiba	

720	ml		

Koshihikari-beauty	miyamanishiki	

65%	

15,4%	

+5	

1.9	

n/a	

Este	 sake	puro	 é	 o	mais	 natural	 possível:	 não	 filtrado,	 sem	 remover	 quaisquer	 notas	 de	
sabor	 ou	de	 cor.	O	 arroz	 é	 100%	biológico	 e	Gonin	Musume	é	 imediatamente	 atraente,	
com	arroz	polido	até	aproximadamente	65%.	Vibrante	e	apenas	ligeiramente	doce,	é	uma	
excelente	introdução	para	a	Terada.	Produção	muito	limitada	e	sabor	único.	

	

A	 adega	 Terada	 foi	 fundada	 por	 volta	 de	 1675	 e	 voltou	 recentemente	 a	 um	 método	
tradicional	 de	 fermentação.	 Seguramente	 a	 adega	 mais	 radical	 do	 Japão,	 todas	 as	
máquinas	modernas	 foram	postas	de	 lado;	o	método	natural,	 	 à	mão	e	biológico	 são	as	
novas	palavras-chave.	Assim	Terada	Honke	é	uma	das	poucas	adegas	que	não	usa	qualquer	
fermento	 cultivado,	 confiando	exclusivamente	na	 cultura	de	 fermento	natural	dentro	da	
adega.	A	produção	inteira	é	fermentada	no	método	lento	de	kimoto	no	qual	nenhum	ácido	
láctico	é	adicionado.	O	arroz	usado	é	biológico	enquanto	que	a	água	vem	do	poço	natural	
dentro	 da	 adega.	 Os	 trabalhadores	 da	 Terada	 Honke	 gostam	 tanto	 do	 que	 fazem	 que	
cantam	enquanto	produzem	os	sakes.	
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Fabricante:	

Tipo:	

Prefeitura:	
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Tipo	de	arroz	
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Nihonshudo	(SMV):	
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Temperatura:	



	
DŌKAN	DAIGINJŌ	

Ota	Shuzō	

junmai	daiginjō	muroka	nama		

Shiga	

720	ml		

Yamada	Nishiki	

50%	

17%	

+2.0	

1.7	

Servir	frio	

Um	daiginjō	de	gosto	completo	a	um	preço	acessível.	Este	premium	sake	é	do	mais	puro	
que	há:	não	pasteurizado,	não	filtrado	e	não	diluído.	Com	referência	directa	aos	samurai	
(simbolizada	pelo	nome	“Dōkan”).	Gosto	a	pêssego	com	um	final	refrescante.	Harmoniza	
bem	com	uma	grande	variedade	de	pratos.	Beba	frio.	

A	adega	Ōta	foi	fundada	em	1874.	O	proprietário	é	descendente	de	Ōta	Dōkan,	o	famoso	
samurai	 que	 construiu	 o	 Castelo	 Edo,	 o	 atual	 Palácio	 Imperial	 no	 centro	 de	 Tóquio.	 A	
família	 Ōta	 é	 a	 orgulhosa	 proprietária	 de	 uma	 bela	 adega	 antiga	 na	 antiga	 rota	 de	
comércio	de	Tóquio	para	Kyoto,	uma	segunda	adega	no	centro	de	sakes	de	Nada,	e	uma	
adega	também	localizado	na	prefeitura	de	Shiga.	
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tas	
AKISHIKA	ARAGOSHI	NIGORI	

	
Akishika	Shuzō		

Junmai	muroka	nama-gen	nigori	

Osaka	

720	ml		

n/a	

70%	

16%	

+6	

1,7	

Beber	frio	

Aragoshi	nigori	significa	ligeiramente	prensado	e	nublado.	Este	Nigori	é	um	sake	suave,	
refrescante	 e	 não	 filtrado.	 Tem	pequenas	 partículas	 de	 resíduos	 de	 arroz	 e,	 como	 tal,	
alguns	 tons	 naturalmente	 adocicados	 sem	 no	 entanto	 chegar	 a	 ser	 doce.	 Os	 tons	
frutados	 abrangem	 da	 banana	 ao	 ligeiramente	 cítrico	 e	 os	 aromas	 são	 delicados	 e	
frescos,	o	que	lhe	dá	um	equilíbrio	surpreendente.	Não	pasteurizado,	filtrado	ou	diluído.	
Antes	de	o	servir,	agite	a	garrafa	delicadamente.	Mantenha	refrigerado	

Akishika	 Shuzō	 é	 uma	 das	 únicas	 adegas	 que	 seguem	o	 conceito	 francês	 de	 vinho	 em	
chateau.	 Praticamente	 todo	o	 arroz	utilizado	 cresce	 junto	da	 adega	e	 é	 cultivado	pelo	
próprio	proprietário	e	20	locais	contratados.	Akishika	foi	fundada	em	1886	e	tem	o	atual	
proprietário	Oliveira	Hiroaki	adquiriu-se	uma	reputação	entre	os	conhecedores	de	uma	
adega	fazendo	bem	de	alta	qualidade	com	um	caráter	sincero	e	seco	e	robusto.	Orgulha-
se	de	um	armazenamento	para	envelhecimento	enorme,	onde	Oliveira	envelhece	alguns	
dos	 seus	 melhores	 sakes.	 Akishika	 Shuzō	 limita-se	 a	 fazer	 sake	 estritamente	 puro	
(junmaishu)	sem	quaisquer	aditivos.	
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tas	
DAKUSHU	
(CLOUDY	SAKE)	

Ōkura	Honke	

Junmai	bodaimoto	muroka	nama	genshu	

Nara	

720	ml		

n/d	

60%	

12%	

-25	

3,5	

Servir	frio	

Dakushu	 significa	 "sake	nublado",	 o	 que	neste	 caso	 é	um	eufemismo!	A	 fermentação	 foi	

diretamente	do	depósito	para	a	garrafa,	sem	qualquer	pressão	ou	esforço,	contendo	assim	

uma	enorme	quantidade	de	partículas	de	arroz.	Este	sake	leva-nos	de	volta	às	suas	origens.	

Feito	 com	base	 na	 tradição	bodaimoto	 de	 há	 600	 anos	 na	 prefeitura	 de	Nara,	 este	 sake	
costumava	ser	apresentado	apenas	aos	deuses.	Feito	duas	vezes	por	ano,	em	novembro	e	

em	maio.	 Ligeiramente	ácido	e	 refrescante,	 com	a	 sensação	adicional	dos	grãos	de	arroz	

amolecidos	na	língua.	Ligeiro	gosto	a	shiitake.	Não	pasteurizado,	não	filtrado,	não	diluído	e	
sem	qualquer	fermento	adicionado.	Esta	é	a	mistura	de	sake	não	filtrado	e	como	tal	forma-

se	gás	na	garrafa.	Abra	com	cuidado,	pouco	a	pouco,	para	evitar	que	derrame.	Armazene	
em	refrigeração	e	beba	frio.	

O	fabricante	Ōkura	Honke	foi	fundado	em	1896	e	tem	uma	bela	adega	antiga	no	coração	do	

Japão.	O	presente	jovem	proprietário	lutou	contra	a	oposição	de	seu	pai	e	reabriu	a	adega,	

depois	de	ter	estado	 fechada	por	alguns	anos.	O	seu	 lema	é	“ser	diferente”,	e	 introduziu	

uma	atitude	mais	radical	na	indústria	de	sake.	Esta	sua	postura	numa	indústria	tradicional	
tem	atraído	muita	atenção	ultimamente.		

	

SAKEMICO	PREMIUM	SAKE	IMPORT/EXPORT,	LDA.	
Travessa	do	Pendoa,	10		|				2710-610	Sintra		|		PORTUGAL	

TEL:	+	351	211	386	295		|	MÓVEL:	+351	914	381	621	

info@sakemico.com			|		www.sakemicoclub.com	

Fabricante:	

Tipo:	

Prefeitura:	

Capacidade:	

Tipo	de	arroz	

Seimaibuai:	

Percentagem	Álcool:	

Nihonshudo	(SMV):	

Acidez:	

Temperatura:	



	
DŌKAN	DAIGINJŌ	

Ota	Shuzō	

junmai	daiginjō	muroka	nama		

Shiga	

720	ml		

Yamada	Nishiki	

50%	

17%	

+2.0	

1.7	

Servir	frio	

Um	daiginjō	de	gosto	completo	a	um	preço	acessível.	Este	premium	sake	é	do	mais	puro	
que	há:	não	pasteurizado,	não	filtrado	e	não	diluído.	Com	referência	directa	aos	samurai	
(simbolizada	pelo	nome	“Dōkan”).	Gosto	a	pêssego	com	um	final	refrescante.	Harmoniza	
bem	com	uma	grande	variedade	de	pratos.	Beba	frio.	

A	adega	Ōta	foi	fundada	em	1874.	O	proprietário	é	descendente	de	Ōta	Dōkan,	o	famoso	
samurai	 que	 construiu	 o	 Castelo	 Edo,	 o	 atual	 Palácio	 Imperial	 no	 centro	 de	 Tóquio.	 A	
família	 Ōta	 é	 a	 orgulhosa	 proprietária	 de	 uma	 bela	 adega	 antiga	 na	 antiga	 rota	 de	
comércio	de	Tóquio	para	Kyoto,	uma	segunda	adega	no	centro	de	sakes	de	Nada,	e	uma	
adega	também	localizado	na	prefeitura	de	Shiga.	
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tas	
HANA	WA	SAKU	

	
Senkin	Shuzo	

Junmai	Daiginjo	Muroka	Namagenshu	

Tochigi	

720	ml	

n/d	

50%	

13%	

n/d	

n/d	

Fresco,	temperatura	ambiente	ou	
aquecido	

Mais	 um	 sake	 revolucionário	 da	 kura	 Senkin.	 Um	 junmai	 daiginjo	 fabricado	 a	 partir	 de	 uma	
levedura	utilizada	nos	vinhos	de	Bordeaux.	O	resultado	é	ligeiro,	frutado	com	notas	selvagens	e	
florais	 de	 um	 sake	 novo.	 Como	 um	 shiboritate,	 é	 ideal	 para	 apreciadores	 de	 vinho.	 Não	
pasteurizado,	não	diluído	e	não	filtrado.	
	
Senkin	é	uma	adega	local	com	uma	história	que	remonta	a	1806.	Os	dois	jovens	irmãos	Usui	que	
representam	a	11ª	geração	da	kura	mudaram	completamente	o	legado	que	herdaram	dos	seus	
antepassados,	dando	ao	sake	um	toque	moderno.	Reduziram	radicalmente	o	volume	e	voltaram	
a	 elementos	 tão	 tradicionais	 como	 os	 barris	 de	madeira,	 e	 àfermentação	 kimoto	 e	 yamahai,	
ambas	 espontâneas	 mas	 extremamente	 lentas.	 Motivados	 por	 um	 forte	 desejo	 de	 fazer	 as	
coisas	de	forma	diferente,	desenvolveram	uma	nova	fórmula	de	sake	agridoce.	Kazuki	Usui,	um	
antigo	sommelier	aplica	os	seus	conhecimentos	de	vinho	para	refinar	o	estilo	dos	sakes	Senkin	e	
é	 um	 pioneiro	 na	 crença	 que	 o	 sake	 pode	 expressar	 terroir,	 precisamente	 na	 forma	 como	 o	
vinho	o	faz.	
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tas	
HANATOMOE	

	

Miyoshino	Shuzō	

junmai	bodaimoto	muroka	nama-gen			

Nara	

720	ml	e	1800	ml	

Gimno	Sato	

70%	

17%	

-13	

3.5	

Servir	frio	à	até	temperatura	
ambiente	

Feito	usando	o	único	método	medieval	de	sake	bodaimoto	das	adegas	Nara,	este	sake	
refrescante	não	pasteurizado	manteve	o	caráter	selvagem	e	 florido	de	um	sake	 jovem.	
Um	 sake	 fascinante	 tanto	 pelo	 seu	 método	 como	 pelo	 seu	 único	 perfil	 aromático.	
Animado,	 fresco,	 frutado	e	complexo.	Um	forte	 impacto,	com	um	presente	e	profundo	
umami,	 sabores	 poderosos.	 Não	 filtrado,	 não	 diluído,	 nenhum	 fermento	 adicionado.	
Beba	frio.	

Miyoshino	 jōzō	 é	 uma	 adega	 familiar	 que	 recomeçou	 no	 local	 actual	 em	 1912.	
Actualmente	 é	 uma	 adega	 praticamente	 de	 uma	 só	 pessoa,	 gerida	 pelo	 jovem	 toji	
Hashimoto	Teruaki,	permitindo-lhe	fazer	o	lhe	apetece.	Esta	liberdade	resultou	em	várias	
experiências	 e	 que	 colocaram	 esta	 pequena	 adega	 no	 centro	 das	 atenções	 dos	
apaixonados	 e	 apreciadores	 de	 sake.	 Quase	 sem	 excepção,	 as	 marcas	 de	 sake	
Hanatomoe	 são	puras,	não	pasteurizadas,	não	 filtradas	e	não	diluídas,	 e	 a	maioria	 são	
feitas	com	levedura	natural.	A	adega	está	localizada	na	aldeia	de	Yoshino,	a	mais	famosa	
do	Japão	para	ver	as	cerejeiras	em	flor,	mas	também	conhecida	pela	madeira	de	cedro	
Yoshino,	usada	pela	maioria	dos	fabricantes	de	sake	para	construir	os	seus	barris.	
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tas	
KIDO	GINJO	

	

Heiwa	Shuzō		

Junmai	ginjo	

Wakayama	

720	ml	e	1800	ml	

n/a	

50%	

16%	

+4.0	

3.0	

Servir	a	qualquer	temperatura	

Elegante	ginjō	sake	com	um	aroma	frutado	leve,	corpo	leve,	e	acabamento	nítido.	Nem	

seco	 nem	 doce,	 mas	 com	 impressões	 de	 ambos.	 Sake	 feito	 com	 a	 culinária	 local	 da	

prefeitura	 de	 Wakayama	 em	 mente,	 mas	 combina	 facilmente	 com	 uma	 enorme	

variedade	 de	 pratos	 e	 cozinhas.	 Beba	 a	 qualquer	 temperatura.	 Mantenha-o	 em	 local	

escuro	e	fresco.	

	

Heiwa	Shuzō	 (adega	da	paz)	 tem	raízes	antes	da	guerra	mas	 retomou	a	 sua	actividade	

após	 a	 guerra.	 Como	 uma	 verdadeira	 adega	 de	 Wakayama,	 produz	 sake	 e	 sake	 de	

ameixa.	 Recentemente,	 a	 adega	 tem	 atraído	 muita	 atenção	 com	 a	 sua	 nova	 linha	

junmaishu	de	Kido,	com	o	seu	sake	de	ameixa	e	outras	séries	de	sake	intituladas	Tsuru-

ume.	O	fio	conductor	de	toda	a	gama	é	o	seu	equilíbrio	de	bom	gosto	criando	a	sensação	

de	boca	macia	e	limpa	com	uma	acidez	refrescante.		A	qualidade	notável	faz	com	que	se	

regresse	 para	 cada	 golo,	 sem	 nunca	 se	 tornar	 ser	 enjoativo	 ou	 aborrecido.	 Com	

excelente	relação	preço-qualidade,	estes	sakes	podem	ser	consumidos	todos	os	dias	sem	

cansar.		
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KINKAME	80	

	
Okamura	Honke	

junmai	nama	genshu	

		Shiga	

720	ml		

n/a	

80%	

17%	

-10	

2.8	

Servir	frio	ou	aquecido	

Este	é	um	sake	doce	e	encorpado	da	pequena	e	tradicional	adega	Okamura	Honke.	Apenas	
ligeiramente	 polido,	 torna-se	 um	 verdadeiro	 "vinho	 de	 arroz"	 com	 um	 aroma	 e	 cor	 de	
arroz	forte	(amarelo).	Doce	como	um	rebuçado	mas	com	equilíbrio	na	acidez.	Este	sabor	e	
aroma	doce	do	arroz	fazem	desta	variedade	não	pasteurizada	e	não	diluída	do	Kinkame	80	
destacar-se	pela	sua	alta	qualidade	junmaishu.	É,	além	disso,	um	dos	poucos	sakes	doces	
que	também	pode	ser	apreciado	quente.	

Okamura	é	uma	pequena	adega	artesanal	fundada	em	1854	em	Hikone.	É	a	adega	com	a	
maneira	mais	radical,	mas	simples	de	categorizar	seus	produtos.	Todo	o	sake	é	nomeado	
meramente	por	uma	cor	e	por	um	número	que	varia	entre	o	40	e	o	90.	O	primeiro	não	é	
nada	mais	do	que	a	 cor	da	garrafa,	o	último	corresponde	à	 taxa	de	polimento	do	arroz.	
Assim,	o	nome	oficial	deste	sake	é	"branco	80",	embora	existam	muitas	vezes	duas	versões	
de	cada	sake,	o	pasteurizado	e	diluído,	o	outro	não	pasteurizado	e	não	diluído.	
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Gohyakumangoku 
& Murasaki red rice 

	
NABESHIMA	GINJŌ		

	
Fukuchiyo	Shuzō		

junmai	ginjo		

Saga	

720	ml	and	1.8	l		

Yamada	Nishiki	

50%	

16,4%	

+1.0	

1.5	

Servir	frio	ou	aquecido	

Este	sake	é	feito	a	partir	do	mais	alto	elevado	nível	de	arroz	Yamadanishiki	e	é	um	exemplo	
de	um	perfeito	sake	ginjō,	com	um	aroma	forte	mas	não	exuberante,	aroma	frutado	e	um	
corpo	leve	mas	saboroso.	É	realmente	mais	do	que	um	ginjō,	visto	que	a	taxa	de	polimento	
está	 ao	 nível	 de	 um	daiginjō.	 Ligeiramente	 doce	 com	 equilíbrio	 na	 acidez,	 o	Nabeshima	
Ginjō	 será	 um	 acompanhamento	 agradável	 para	 qualquer	 refeição	 leve.	 Marcado	 por	
frutos	tropicais	e	um	umami	muito	presente,	o	paladar	é	rico	e	suculento,	mantendo	uma	
boa	mineralidade,	 com	boa	 acidez	 e	muita	 frescura	 na	 final.	 	 Pode	 ser	 servido	 frio	mas	
também	muito	interessante	aquecido	pois	parece	ganhar	corpo	e	tornar-se	mais	macio.	

A	adega	Fukuchiyo	Shuzō	foi	fundada	em	1885	e	faz	parte	de	um	núcleo	de	fabricantes	de	
sake	na	 cidade	de	Kashima.	Uma	adega	 tradicional	 relativamente	pequena,	mas	os	 seus	
sakes	 requintados	 daiginjō	 e	 ginjō	 receberam	 reconhecimento	 nacional	 e	 internacional,	
tornando	os	 seus	 produtos	muito	 solicitados	 em	bares	 e	 lojas	 de	 sake	 especializadas.	O	
daiginjō	ganhou	o	primeiro	prêmio	em	geral	no	 IWC	2011	e,	 consequentemente,	o	 sake	
Nabeshima	tornou-se	ainda	mais	difícil	de	obter.	

SAKEMICO	PREMIUM	SAKE	IMPORT/EXPORT,	LDA.	
Travessa	do	Pendoa,	10		|				2710-610	Sintra		|		PORTUGAL	

TEL:	+	351	211	386	295		|	MÓVEL:	+351	914	381	621	
info@sakemico.com			|		www.sakemicoclub.com	

Fabricante:	

Tipo:	

Prefeitura:	

Capacidade:	

Tipo	de	arroz	

Seimaibuai:	

Percentagem	Álcool:	

Nihonshudo	(SMV):	

Acidez:	

Temperatura:	



	
ŌKARAKUCHI		

	

Fabricante:	

Tipo:	

Tipo	arroz:	

Capacidade:	

Seimaibuai:	

Percentagem	Álcool:	

Nihonshudo	(SMV):	

Acidez:	

Temperatura:	

Akishika	Shuzō		

junmai	ginjō	muroka	nama	genshu	
ōkarakuchi		

Yamada	nishiki	

720	ml	and	1.8	l		

60%	

19%	

+16.0	->	+19	

2.6	

Servir	a	qualquer	temperatura	

Este	sake	ōkarakuchi	(literalmente	significa	"boca	grande	seca")	da	adega	Akishika	Shuzō	é	
a	antítese	da	maioria	dos	sake	secos	disponíveis	no	Japão.	Considerando	que	estes	últimos	
tendem	a	ser	leves	e	secos	(Tanrei	karakuchi),	o	sake	seco	de	Akishika	é	rico	e	profundo,	
encorpado	e	com	uma	acidez	pronunciada.	Este	sake	muito	seco	é	perto	da	extremidade	
seca	do	valor	de	referência	do	sake,	mas	não	aparenta	ser	tão	seco	devido	ao	seu	alto	nível	
de	 acidez	 e	 umami.	 Demonstra	 ainda	 maior	 corpo	 e	 profundidade	 à	 medida	 que	
envelhece.	Pode	ser	servido	a	qualquer	temperatura.	

Akishika	 Shuzō	 é	 uma	 das	 únicas	 adegas	 que	 seguem	 o	 conceito	 francês	 de	 vinho	 em	
chateau.	 Praticamente	 todo	 o	 arroz	 utilizado	 cresce	 junto	 da	 adega	 e	 é	 cultivado	 pelo	
próprio	 proprietário	 e	 20	 locais	 contratados.	 Akishika	 foi	 fundada	 em	 1886	 e	 o	 atual	
proprietário	Oliveira	Hiroaki	ganhou	a	sua	boa	fama	adega	fazendo	sake	de	alta	qualidade	
com	 um	 caráter	 sincero	 e	 seco	 e	 robusto.	 Orgulha-se	 de	 um	 armazenamento	 para	
envelhecimento	 enorme,	 onde	 Oliveira	 envelhece	 alguns	 dos	 seus	 melhores	 sakes.	
Akishika	 Shuzō	 limita-se	 a	 fazer	 sake	 estritamente	 puro	 (junmaishu)	 sem	 quaisquer	
aditivos.	
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SHIZENMAI	SPARKLING		

	

Nome:	

Adega:	

Tipo:	

Capacidade:	

Seimaibuai:	

Percentagem	Álcool:	

Nihonshudo	(SMV):	

Acidez:	

Temperatura:	

Shizenmai	Sparkling		

Kidoizumi	Shuzō		

junmai	yamahai	muroka	nama	
genshu	shizenshu			

360	ml,	720	ml		

60%	

14%	

1.5	

2.0	

Servir	frio	

Um	espumante	de	sake	totalmente	natural.	Feito	com	arroz	biológico	e	com	gás	natural,	
nomeadamente	 filtrando	 o	 sake	 deixando	 alguma	 da	 massa	 de	 fermentação	 ainda	 na	
garrafa.	Esta	é	a	razão	pela	qual	o	espumante	de	puro	sake	é	sempre	sake	um	pouco	turvo.	
Não	pasteurizado,	 não	 filtrado	 e	 não	diluído	para	 reter	 toda	 a	 sua	 vida,	 sabor	 e	 aroma.	
Seco	e	refrescante,	este	é	o	verdadeiro	champagne	 japonês.		Abra	com	cuidado,	pouco	a	
pouco,	para	evitar	que	transborde.	Armazene	refrigerado	e	beba	frio.	

Kidoizumi	Shuzō	-	fundada	em	1879	-	é	a	única	adega	no	Japão	que	usa	o	método	yamahai	
quente.	 Pensa-se	 que	 o	 	 yamahai	 apropriado	 apenas	 para	 lugares	 frios,	 mas	 a	 adega	
desenvolveu	 um	 método	 onde	 as	 grandes	 quantidades	 de	 lactobactylus	 cultivadas	 nas	
adega	sejam	adicionadas	na	partida	mantido	na	temperatura	muito	elevada.	O	resultado	é	
um	 sabor	 único	de	 várias	 níveis,	 todos	 eles	 encorpados.	 A	 adega	 é	 também	pioneira	 na	
produção	de	sake	envelhecido	(koshu).	Tendo	começado	há	cerca	de	50	anos	atrás	com	o	
envelhecimento	 de	 uma	 grande	 quantidade	 de	 saquê	 anualmente,	 é	 uma	 das	 poucas	
adegas	 que	 tem	 uma	 vasta	 experiência	 em	 sake	 envelhecido,	 podendo	 ser	 uma	 fonte	
constante	de	sake	bastante	envelhecido,	podendo	ainda	dar-se	ainda	ao	luxo	de	de	fazer	
blends.	
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TAIKO	NO	IZANAI	2011	

	
Uehara	Shuzo	

junmai	yamahai	muroka	genshu	

Shiga	

720	ml		

	

90%	

17%	

n/a	

n/a	

temperatura	ambiente	ou	
ligeiramente	aquecido	

	

Servir	à	temperatura	ambiente	
ou	aquecido		

O	 único	 verdadeiro	 "sake	 de	 água	 do	mar".	 Tendo	 em	 conta	 que	 quase	 todo	 o	 sake	 de	
água	do	mar	é	feito	na	Ilha	de	Shikoku	para	ser	vendido	a	turistas,	estes	são	tão	filtrados	e	
diluídos	 que	 nem	 se	 pode	 afirmar	 que	 o	mar	 teve	 qualquer	 influência	 no	 produto.	 	 No	
entanto,	a	água	do	mar	usada	para	Taiko	no	Izanai	não	foi	filtrada	e	praticamente	não	foi	
diluída,	portanto	não	se	pôde	beber	durante	os	primeiros	 três	anos.	Todavia,	após	estes	
anos	 de	 envelhecimento,	 adquiriu	 um	 equilíbrio	 harmonioso	 entre	 um	 subtil	 gosto	
salgado,	o	amadurecimento	e	o	arroz	orgânico	pouco	polido.	Completamente	original,	este	
sake	 é	 robusto	 e	 estruturado.	 Um	 yamahai	 de	 fermentação	 lenta,	 levedura	 natural,	
lentamente	prensado,	não	pasteurizado,	não	filtrado	e	não	diluído.	Beber	à	 temperatura	
ambiente	ou	aquecido.	

Uehara	Shuzō	foi	fundada	em	1862.	Esta	adega	voltou	aos	métodos	tradicionais	da	fabrico	
de	sake	também	por	causa	de	sua	enorme	prensa	de	madeira,	digna	de	um	museu	de	sake.	
Um	 dos	 poucos	 que	 resta	 dos	 primórdios	 do	 fabrico	 tradicional	 de	 sake,	 produz	
principalmente	 sake	 yamahai	 de	 fermentação	 lenta,	 levedura	 natural,	 lentamente	
pressionado,	não	pasteurizado,	não	filtrado	e	não	diluído.	
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Fabricante:	

Tipo:	

Prefeitura:	

Capacidade:	

Tipo	de	arroz	

Seimaibuai:	

Percentagem	Álcool:	

Nihonshudo	(SMV):	

Acidez:	

Temperatura:	



	
KATORI	90	

	
Terada	Honke		

junmai	kimoto	muroka	
shizenshu		

Chiba	

720	ml	and	1.8	l		

Koshi	Hikari	biológico	

90%	

15,2%	

+5.0	

3.5	

Servir	a	qq	temperatura	

Aqui	está	um	sake	como	era	feito	há	séculos.	Verdadeiro	“arroz	liquído”	no	paladar,	cor	e	
aroma.	Todos	os	ingredientes	e	elementos	são	à	antiga:	arroz	orgânico,	fermento	natural,	
kimoto	lento,	não	filtrado.	O	“90”	no	nome	é	a	percentagem	de	polimento	e	indica	que	o	
arroz	 também	 foi	 polido	 de	 uma	 forma	 ligeira,	meramente	 10%.	 Tudo	 isso	 resulta	 num	
sabor	 de	 farelo	 de	 arroz	 muito	 forte	 e	 numa	 acidez	 lactobacillus.	 Beber	 a	 qualquer	
temperatura.	

A	 adega	 Terada	 foi	 fundada	 por	 volta	 de	 1675	 e	 voltou	 recentemente	 a	 um	 método	
tradicional	 de	 fermentação.	 Seguramente	 a	 adega	 mais	 radical	 do	 Japão,	 todas	 as	
máquinas	 modernas	 foram	 postas	 de	 lado;	 o	 método	 natural,	 manuel	 e	 agricultura	
biológica	são	as	novas	palavras-chave.	Assim	Terada	Honke	é	uma	das	poucas	adegas	que	
não	usa	qualquer	 fermento	 cultivado,	 confiando	exclusivamente	na	 cultura	de	 fermento	
natural	dentro	da	adega.	A	produção	inteira	é	fermentada	no	método	lento	de	kimoto	no	
qual	nenhum	ácido	 láctico	é	adicionado.	O	arroz	usado	é	biológico	enquanto	que	a	água	
vem	do	poço	natural	dentro	da	adega.	
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Fabricante:	

Tipo:	

	

Prefeitura:	

Capacidade:	

Tipo	de	arroz	

Seimaibuai:	

Percentagem	Álcool:	

Nihonshudo	(SMV):	

Acidez:	

Temperatura:	



	
INE	MANKAI	

	
Fabricante:	

Tipo:	

Prefeitura:	

Capacidade:	

Tipo	de	arroz	

Seimaibuai:	

Percentagem	Álcool:	

Nihonshudo	(SMV):	

Acidez:	

Temperatura:	

Mukai	Shuzō	

junmai,	akamaishu	nama	genshu		

Kyoto	

720	ml	e	1.8	l	

Murasaki	Komachi	&	Gohyakumangoku  

70%	

14%	

-5.4	

5.8	

Servir	à	temperatura	ambiente	ou	
ligeiramente	aquecido	

Feito	parcialmente	do	arroz	escuro,	que	é	vermelho	no	 seu	 interior,	 resulta	
numa	 cor	 vermelha	 original.	 A	 doçura	 e	 acidez	 deste	 sake	 combinam	 num	
sabor	frutado,	que	por	vezes	tem	o	gosto	de	romã	seguido	de	azeitonas.	No		
nariz	 surge	uma	mistura	única	de	beterraba,	ameixa,	cogumelo,	carne	e	até	
fumados.	 O	 arroz	 preto	 utilizado	 é	 uma	 variedade	 pré-histórica,	 que	 foi	
preservada	na	Universidade	Agrícola	de	Tóquio.	Doce	e	um	pouco	turvo,	um	
pouco	como	sherry.	Beba	frio.	

A	adega	Mukai	Shuzō	foi	fundada	em	1754.	Mukai	Kuniko,	o	Brewer	(tōji)	de	
Mukai	shuzō	é	uma	das	primeiras	adegas	femininas	no	Japão.	Kuniko-san	está	
constantemente	a	fazer	experiências	com	novos	tipos	de	sake,	a	maioria	dos	
quais	 são	 feitos	em	quantidades	minúsculas.	A	adega	é	mesmo	em	cima	do	
mar	do	 Japão	numa	aldeia	pitoresca	 conhecida	pelas	garagens	para	os	 seus	
barcos	(funaya)	que	são	localizadas	debaixo	das	casas	e	que	se	vêem	na	água.	
Mukai	shuzō	tornou-se	recentemente	uma	adega	de	apenas		junmaishu.	
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tas	
KIREI	80	

	

Kirei	Shuzō		

Junmai	nama	genshu	

Hiroshima	

720	ml	

Shin	Senbon	

80%	

17.6%	

XX	

XX	

Servir	frio	

O	Kirei	80	é	um	sake	relativamente	seco	feito	do	arroz,	que	é	elegante	apesar	de	

ter	apenas	um	polimente	de	20%.	O	arroz	é	Shin-Senbon,	uma	espécie	de	arroz	

muito	pouco	comum	de	Hiroshima.		O	resultado	é	um	sake	com	um	gosto	rico	em	

arroz,	que	se	 torna	mesmo	mais	 forte	com	o	avançar	do	 tempo.	O	Kirei	80	 tem	

tons	 minerais	 e	 herbáceos,	 juntamente	 com	 tons	 de	 alcaçuz,	 pêra	 e	 açúcar	

mascavado.	 É	 não-pasteurizado	 e	 não-diluído.	 O	 sake	 desta	 adega	 é	 conhecido	

pelo	 bom	 equilíbrio	 que	 atingem	 entre	 umami	 e	 acidez.	 O	 Kirei	 80	 é	 um	

companheiro	maravilhoso	para	muitos	pratos.	

Os	fabricantes	de	Kirei	80	estão	localizados	na	aldeia	de	Saijō,	numa	rua	chamada	

"sake	Street"	por	causa	ao	número	de	adegas	de	sake	devido	à	alta	qualidade	das	

águas	de	nascente	puras	em	Saijō.	As	tradições	de	fermentação	remontam	a	cerca	

de	1650.	A	vila	está	situada	numa	bacia	elevada	cercada	por	montanhas	altas	de	

300-500	metros,	criando	um	clima	 ideal	no	 inverno	para	a	 fermentação	do	sake	

(4-5	 graus	C).	 A	 adega	 tem	a	 sua	própria	 fonte	de	 água.	A	 cervejaria	 só	 produz	

Junmai	sake:	puro	sake	sem	álcool	adicionado.	
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Fabricante:	

Tipo:	

Prefeitura:	

Capacidade:	

Tipo	de	arroz	

Seimaibuai:	

Percentagem	Álcool:	

Nihonshudo	(SMV):	

Acidez:	

Temperatura:	



tas	
KIZAN	JUNMAI	GINJO	

	
Chikumanishiki	Shuzō		

Junmai	ginjo	muroka	nama-gen	
nigori	

Nagano	

720	ml	

Miyama	Nishiki	

55%	

15%	

-15	

3.1	

Servir	frio	

Um	 sake	 ginjo	muito	 elegante	 e	 frutado,	mas	 cheio	 de	 corpo.	Não	 pasteurizado.	Uma	
combinação	de	doçura	e	acidez	resulta	numa	refrescante	mistura	de	aroma	e	paladar	a	
maçãs.	 	 Em	 contraste	 com	 a	 maioria	 dos	 ginjō,	 que	 predominantemente	 oferecem	
aroma,	Kizan	tem	um	nível	muito	elevado	de	acidez	para	um	ginjō	que	naturalmente	lhe	
conferem	também	corpo	e	paladar	ao	degustar.	Recomendamos	que	seja	servido	frio.	

A	 cervejaria	 Chikuma	 Nishiki	 foi	 fundada	 em	 1681	 e	 está	 localizada	 no	 centro	 da	
prefeitura	de	Nagano,	uma	localização	perfeita	para	a	fermentação	do	sake	devido	à	sua	
localização	fria,	no	meio	de	algumas	mais	altas	montanhas	do	Japão.	A	partir	de	águas	
cristalinas,	do	ar	 fresco	da	montanha	 fria	e	de	arroz	grande,	Nagano	 tem	os	 requisitos	
perfeitos	para	a	produção	de	sake	premium.	Este	fabricante	foi	construído	à	volta	de	4	
poços	provenientes	do	Rio	Chikuma,	que	fornecem	água	macia	perfeita	para	o	fabrico	de	
sake.	Eles	também	utilizam	o	famoso	arroz	local	chamado	Miyama	Nishiki	pelo	seu	grão	
grande	e	gordo	e	pela	sua	capacidade	de	crescer	mesmo	nas	terras	frias	de	Nagano.			
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Fabricante:	

Tipo:	

	

Prefeitura:	

Capacidade:	

Tipo	de	arroz	

Seimaibuai:	

Percentagem	Álcool:	

Nihonshudo	(SMV):	

Acidez:	

Temperatura:	



tas	
KOKORO	

	

Ōta	Shuzō	

Junmai	nama	genshu	

Shiga	

720	ml	e	1,8	l	

n/d	

70%	

17%	

+7.0	

1,8	

Servir	frio,	ambiente	ou	aquecido	

Kokoro	é	um	sake	encorpado	e	ligeiramente	seco.	Tem	uma	misto	de	sabor	de	um	arroz	
profundo,	muitíssimo	umami,	e	um	aroma	agradável	e	leve.	Esta	é	uma	edição	limitada	e	
de	pequeno	lote.	Este	é	um	sake	de	grande	versatilidade	que	se	presta	a	ser	apreciado	
causa	allround	pode	ser	apreciado	a	qualquer	temperatura	e	harmoniza	facilmente	com	
uma	variedade	de	alimentos.	Não	pasteurizado	e	não	diluído.	Beba	frio,	à	temperatura	
ambiente,	ou	aquecido.	

	

A	adega	Ōta	foi	fundada	em	1874.	O	proprietário	é	um	descendente	de	Ōta	Dōkan,	o	
famoso	samurai	que	construiu	o	Castelo	de	Edo,	o	actual	Palácio	Imperial	no	centro	de	
Tóquio.	A	família	Ōta	é	a	orgulhosa	proprietária	de	uma	bela	kura	antiga	na	antiga	rota	
de	comércio	de	Tóquio	a	Kyoto,	uma	segunda	adega	no	centro	de	sakes	na	zona	de	Nada,	
e	uma	adega	também	localizada	na	prefeitura	de	Shiga.	
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Fabricante:	

Tipo:	

Prefeitura:	

Capacidade:	

Tipo	de	arroz	

Seimaibuai:	

Percentagem	Álcool:	

Nihonshudo	(SMV):	

Acidez:	

Temperatura:	



tas	
KOTSUZUMI	ROJO	HANA	ARI	

	

Nishiyama	Shuzo		

Junmai	daiginjo	

Hyogo	

720	ml	

Tokujo	(Yamadanishiki	topo	de	gama)	

50%	

16%	

+1	

1,6	

Fresco	->	temperatura	ambiente	

Há	 quem	 o	 descreva	 como	 a	 perfeição	 engarrafada.	 Este	 daiginjo	 excepcional	 tem	 um	 nariz	
cheio	 de	 pêssego	 branco,	 maçãs,	 uvas	 e	 pêra.	 Se	 usarmos	 um	 sistema	 de	 "a	 nossa	
recomendação	"	este	sake	seria	o	sake	incontornável.	Um	toque	de	pêra	muito	macia	permeia	
este	sake	profundamente	complexo	mas	que	se	bebe	tão	facilmente.	Sake	encorpado	envolto	e	
simultaneamente	de	textura	delicada	que	se	bebe	como	poesia.	Poderosamente	elegante,	todos	
deveríamos	experimentá-lo	pelo	menos	uma	vez	na	vida.	Este	junmai	daiginjo	foi	avaliado	pelo	
líder	mundial	de	vinhos,	Robert	Parker,	e	 teve	nota	máxima	na	categoria	de	 sake.	Harmoniza	
bem	com	queijos	fortes,	morangos,	mas	também	com	peixes,	aves…	Resumindo,	tudo	vai	bem	
com	este	Kotsuzumi	considerado	um	dos	melhores	do	mundo!	

A	 Nishiyama	 produz	 sake	 através	 de	métodos	 tradicionais,	 produtos	 locais	 seleccionados	 e	 é	
reconhecido	pelo	LOHAS	(Lifestyle	of	Health	and	Sustainability).	Localizada	em	Ichijima,		no	lado	
oeste	 da	 prefeitura	 de	Hyogo,	 região	 de	 Tamba.	 Esta	 cidade	 é	 popular	 pela	 sua	 agricultura	 e	
famosa	pela	sua	castanha,	feijão	preto,	e	cogumelo	matsutake.	Também	é	a	terra	mais	famosa	
da	 tecnologia	agrícola	orgânica	no	 Japão.	O	arroz	de	 sake	utilizado	é	 totalmente	cultivado	 de	
forma	biológica	no	local.	

Esta	 zona	 também	é	abençoada	com	recursos	naturais;	 a	névoa	de	Tamba.	Esta	névoa	grossa	
cria	uma	enorme	amplitude	térmica	ao	longo	de	um	dia.	O	solo	rico,	uma	fonte	rica	de	água,	e	o	
tempo	frio	durante	o	inverno	geram	alimentos	e	sake	de	elevadíssima	qualidade.	
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Fabricante:	

Tipo:	

Prefeitura:	

Capacidade:	

Tipo	de	arroz	

Seimaibuai:	

Percentagem	Álcool:	

Nihonshudo	(SMV):	

Acidez:	

Temperatura:	



Chikuma	
Nishiki	
Brewery	está	
localizado	no	
centro	da	
prefeitura	de.		

MIYAKO	YUZU-SHU	
	
Miyako	Shuzō		

yuzushu		

Hyogo	

720	ml		

7%	

n/a	

n/a	

Servir	frio,	sobre	gelo,	em	cocktails	

Yuzu,	 a	 fruta	 cítrica	 japonesa	 tão	 popular	 recentemente	 em	 restaurantes	
ocidentais,	agora	como	uma	bebida	refrescante	baseada	no	sake.	Consiste	em	
35%	 de	 sumo	 de	 yuzu	 puro	 e	 azedo,	 este	 yuzu-sake	 é	 extremamente	
refrescante	 e	 limpa	 completamente	 o	 seu	 paladar.	 É	 ideal	 para	 beber	 como	
aperitivo	numa	tarde	quente	e	soalheira,	para	contrastar	com	uma	sobremesa,	
como	um	 ingrediente	surpreendente	de	um	cocktail,	ou	sempre	que	precisar	
de	algo	refrescante.	Sirva	bem	gelado,	puro	ou	sobre	gelo,	para	ter	o	melhor	
equilíbrio	entre	o	doce	e	o	azedo.	
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Fabricante:	

Tipo:	

Prefeitura:	

Capacidade:	

Percentagem	Álcool:	

Nihonshudo	(SMV):	

Acidez:	

Temperatura:	



	
MUTEMUKA	

	
Nome:	

Adega:	

Prefeitura:	

Tipo:	

Arroz	

Capacidade:	

Seimaibuai	

Percentagem	Álcool:	

Nihonshudo	(SMV):	

Acidez:	

Temperatura:	

Mutemuka	

Mutemuka	Shuzō	

Kochi	

junmai	nama	genshu	shizenshu		

Kaze	Naruko	e	Hino-Hikari	

720	ml	and	1.8	l�	

65%	

18%	

+5,0	

1,6	

Servir	a	qualquer	temperatura	

Feito	 de	 uma	 variedade	 local	 do	 arroz	 biológico	 e	 envelhecido	 inicialmente	 por	
aproximadamente	 metade	 de	 um	 ano	 à	 temperatura	 ambiente,	 este	 namazake	 seco	
médio-encorpado	(sake	não	pasteurizado)	tem	um	sabor	que	nos	remete	à	sua	origem:	a	
terra.	O	proprietário	de	Mutemuka	Shuzō	foi	um	pioneiro	quando	há	cerca	de	trinta	anos	e	
enfrentando	 forte	oposição	dos	 seus	vizinhos,	 introduziu	a	agricultura	biológica	no	arroz	
do	seu	sake.	O	resultado	é	um	sake	muito	seco	com	um	aroma	de	chocolate	e	um	paladar	
inigualável.	 Beber	 frio,	 à	 temperatura	 ambiente,	 ou	 aquecido	 (para	 realçar	 o	 aroma	 a	
chocolate).	

Mutemuka	 Shuzō	 é	 uma	 pequena	 adega	 familiar	 foi	 fundada	 em	 1893.	 Está	 localizada	
perto	 da	 nascente	 do	 rio	 Shimantogawa,	 o	 mais	 puro	 do	 Japão.	 A	 adega	 também	 é	
conhecida	pela	sua	castanha	Shochu	Dabada	Hiburi.	O	proprietário	de	Mutemuka	tornou-
se	um	pioneiro	da	agricultura	biológica	quando	se	recusou	a	pulverizar	produtos	químicos	
mesmo	contra	uma	 forte	oposição	 de	agricultores	e	vizinhos.	 A	 legislação	 japonesa	 que	
rege	 o	 sake	 orgânico	 é	 extremamente	 complicada	 e	 são	 necessários	 3	 anos	 para	 cada	
campo	 de	 arroz	 ser	 certificado.	 Os	 arrozais	 orgânicos	 têm	 ainda	 menos	 de	 metade	 da	
densidade	dos	restantes	arrozais.	Com	rendimentos	50%	mais	baixos	e	custos	de	produção	
são	geralmente	25%	mais	elevados,	é	preciso	um	produtor	muito	dedicado	para	fazer	sake	
orgânico.	
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Gohyakumangoku 
& Murasaki red rice 

	
NABESHIMA	DAIGINJŌ		

	
Fukuchiyo	Shuzō		

junmai	daiginjo		

Saga	

720	ml		

Yamada	Nishiki	

35%	

16,4%	

-4	

1.3	

Servir	frio		

Elegante,	 luxuoso,	 macio	 e	 frutado,	 com	 um	 corpo	 leve,	 mas	 de	 bom	 gosto.	 Aroma	
delicado	 e	 floral,	 com	um	 toque	 de	melão	 e	 pera	 que	 depois	 dá	 lugar	 a	 um	 fim	 seco	 e	
longo.	Notas	adocicadas	mas	com	equilíbrio	perfeito	na	acidez,	Nabeshima	Junmai	Daiginjo	
é	 o	 acompanhamento	 perfeito	 para	 peixes	 crus	 e	 entradas	 leves.	 Extremamente	 raro	 e	
difícil	de	encontrar,	mesmo	no	Japão.	

	

A	adega	Fukuchiyo	Shuzō	foi	fundada	em	1885	e	faz	parte	de	um	núcleo	de	fabricantes	de	
sake	na	 cidade	de	Kashima.	Uma	adega	 tradicional	 relativamente	pequena,	mas	os	 seus	
requintados	 sakes	 daiginjō	 e	 ginjō	 receberam	 reconhecimento	 nacional	 e	 internacional,	
tornando	os	 seus	 produtos	muito	 solicitados	 em	bares	 e	 lojas	 de	 sake	 especializadas.	O	
daiginjō	ganhou	o	primeiro	prêmio	em	geral	no	 IWC	2011	e,	 consequentemente,	o	 sake	
Nabeshima	tornou-se	ainda	mais	difícil	de	obter.	
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Fabricante:	

Tipo:	

Prefeitura:	

Capacidade:	

Tipo	de	arroz	

Seimaibuai:	

Percentagem	Álcool:	

Nihonshudo	(SMV):	

Acidez:	

Temperatura:	



	
OTORA	

	
Chiyokotobuki	Toraya	

Yamagata	

junmai	akamaishu		

(produtores	locais)	

720	ml	and	1.8	l	

70%	

15%	

+10	

1,5	

Pode	ser	servido	a	várias	
temperaturas	

Uma	excelente	amostra	de	um	tipo	de	sake	seco	(tanrei	karakuchi),	muito	popular	entre	
empresários	japoneses.	Além	de	seco,	é	leve	e	claro,	sendo	fácil	de	harmonizar	com	uma	
grande	variedade	de	pratos	pois	 tem	um	 final	 seco	mas	macio.	Perfeito	para	qualquer	
prato	leve.	Pode	ser	consumido	a	várias	temperaturas.	

	

Fundada	em	1696,	a	Chiyokotobuki	Toraya	está	localizada	na	região	de	Yamagata,	que	é	
conhecida	por	sua	alta	qualidade	de	água	e	arroz.	Este	fabricante	usa	apenas	arroz	
localmente	cultivado.	
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Fabricante:	

Prefeitura	

Tipo:	

Tipo	arroz:	

Capacidade:	

Seimaibuai:	

Percentagem	Álcool:	

Nihonshudo	(SMV):	

Acidez:	

Temperatura:	



tas	
SATO	NO	HOMARE	

(PRIDE	OF	THE	VILLAGE)	

Sudo	Honke	

Junmai	ginjo	(com	%	daiginjo)	

Ibaraki	

720	ml		

Yamada	Nishiki	

50%	

15,1%	

+3.0	

1,3	

Servir	frio	

A	que	sabe	a	história?	Incolor	no	copo,	este	sake	cheira	a	vinhas	vermelhas,	malte	com	
um	 toque	 de	 maçã	 verde	 e	 aromas	 de	 flores	 brancas.	 Na	 boca	 é	 maravilhosamente	
sedoso,	 pesado	 e	 voluptuoso	 na	 língua,	 no	 entanto	 mantendo	 uma	 pureza	 cristalina.	
Com	 aromas	 de	 uva,	morango	 e	 pêra,	 sabores	 complexos	 de	 alcaçuz,	 hortelã	 e	 peras	
enfatizam	o	 impacto	 semiseco	deste	 sake.	Acidez	muitíssimo	equilibrado	com	um	 final	
muito	 longo.	 Uma	 das	 incontornáveis	 referências	 de	 quão	 bom	 um	 sake	 pode	 ser.	
Considerado	super	premium.		

A	adega	mais	antiga	do	 Japão,	Sudo	Honke	produz	sake	desde	1146,	estando	agora	na	
mesma	família	há	55	gerações!	No	mundo	do	sake,	Sudo	Honke	é	o	equivalente	a		uma	
adega	 boutique.	 Produzem	 uma	 pequena	 quantidade	 de	 produto	 por	 ano,	 uma	
quantidade	 minúscula	 em	 comparação	 com	 a	 maioria	 dos	 produtores,	 e	 produzem	
apenas	 Junmai	 Ginjo	 e	 Junmai	 Daiginjo	 sake	 (os	 dois	 mais	 altos	 níveis	 de	 sake	 super	
premium).	A	sua	filosofia	é	simples	mas	imbatível:	os	melhores	produtos	(água	e	arroz)	
geram	 o	melhor	 sake.	 	 A	 história	mostra	 que	 a	 qualidade	 da	 água	 é	 tão	 boa	 que	 era	
desejada	e	partilhada	com	outros	produtores	de	sake.	
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Fabricante:	

Tipo:	

Prefeitura:	

Capacidade:	

Tipo	de	arroz	

Seimaibuai:	

Percentagem	Álcool:	

Nihonshudo	(SMV):	

Acidez:	

Temperatura:	



	
SHISO	UMESHU	

Mori	no	Kura		

junmai	umeshu		

Fukuoka	

720	ml		

n/a	

50%	

9%	

	n/a	

	n/a	

Servir	frio,	simples	ou	sobre	gelo	

Sake	 refrescante	 de	 ameixa	 com	 base	 em	 sake	 100%	 puro,	 ameixas	 Nankō	 locais	 de	
classe	 superior	 e	 folhas	 vermelhas	 de	 shiso.	 A	 doçura	 das	 ameixas	 é	 equilibrada	 pelo	
aroma	 refrescante	 do	 shiso,	 que	 também	 contribui	 para	 a	 sua	 cor	 vermelha.	 A	 sua	
agradável	 acidez	 equilibra	 com	 a	 elegante	 doçura	 entre	 a	 ameixa	 e	 o	 shiso	 vermelho.	
Beber	simples	mas	bem	fresco	ou	sobre	gelo.	

A	Mori	no	Kura	foi	fundada	em	1898	e	mudou-se	em	1920	para	a	sua	localização	actual	
devido	 à	 excelente	 qualidade	 da	 água.	 É	 um	 dos	 poucos	 fabricantes	 japoneses	 que	
adotaram	 a	 política	 de	 fazer	 apenas	 sake	 puro	 (junmaishu)	 sem	 quaisquer	 aditivos.	
Também	é	bem	conhecida	pela	sua	série	de	Komaguras	de	sake	amadurecido.	
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Fabricante:	

Tipo:	

Prefeitura:	

Capacidade:	

Tipo	de	arroz	

Seimaibuai:	

Percentagem	Álcool:	

Nihonshudo	(SMV):	

Acidez:	

Temperatura:	



	
SOMA	NO	TENGU	

	
Uehara	Shuzō		

junmai	ginjō	muroka	nama	genshu	
usunigori		

Shiga	

720	ml	and	1.8	l		

Yamada	Nishiki	

59%	

17%	

+6	

1.6	

Servir	frio	ou	tépido	

Este	é	um	sake	não	pasteurizado	e	não	diluído	(nama	genshu)	que	ainda	contém	a	
melhor	parte	do	sedimento	de	fermentação,	resultando	numa	cor	nublada	(nigori)	
com	 uma	 delicada	 fragrância	 de	 arroz.	 A	 textura	 é	 aveludada	 com	 um	 sabor	
cremoso	 ligeiramente	adocicado	de	arroz	e	notas	de	coco.	Harmoniza	muito	bem	
com	peixes	 e	marisco.	 Beba	 frio	 ou	 ligeiramente	 aquecido.	 É	 importante	 agitar	 a	
garrafa	 antes	 de	 servir,	 caso	 contrário,	 todo	 o	 sedimento	 permanecerá	 na	 parte	
inferior	da	garrafa.	

Uehara	Shuzo	fundada	em	1862	e	está	localizada	perto	das	margens	do	Lago	Biwa.	
Este	fabricante	ainda	recorre	a	prensas	de	madeira	e	cubas	de	fermentação	no	seu	
processo	 de	 fermentação	 tradicional.	 Grande	 parte	 da	 sua	 produção	 é	 feita	 sem	
adição	de	leveduras	cultivadas,	e	a	7	ª	geração	da	família	têm	orgulho	de	ter	feito	
renascer	 a	 tradição	 de	 usar	 barris	 de	madeira	 para	 alguns	 de	 seus	 sakes.	 Todo	 o	
arroz	 usado	 na	 Uehara	 é	 cultivado	 localmente,	 contratando	 agricultores	 com	
práticas	agrícolas	sustentáveis.	E	é	dos	poucos	que	restam	do	processo	artesanal	de	
sake,	 produzindo	 principalmente	 sake	 com	 método	 yamahai	 de	 processo	 lento,	
fermento	 natural,	 lentamente	 pressionado,	 não	 pasteurizado,	 não	 filtrado	 e	 não	
diluído.	
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Fabricante:	

Tipo:	

Prefeitura:	

Capacidade:	

Tipo	de	arroz	

Seimaibuai:	

Percentagem	Álcool:	

Nihonshudo	(SMV):	

Acidez:	

Temperatura:	



	 SUPPAI	UMESHU	

Heiwa	Shuzo	

junmai	umeshu		

Wakayama	

1800	ml		

n/a	

n/a	

11%	

	n/a	

	n/a	

Servir	frio,	simples	ou	sobre	gelo	
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Fabricante:	

Tipo:	

Prefeitura:	

Capacidade:	

Tipo	de	arroz	

Seimaibuai:	

Percentagem	Álcool:	

Nihonshudo	(SMV):	

Acidez:	

Temperatura:	

Este	é	um	umeshu	perfeitamente	equilibrado	entre	a	doçura	da	ameixa	e	a	acidez	da	sua	
casca.	Além	disso,	é	notório	um	toque	de	amêndoa	que	tem	na	sua	origem	o	caroço	da	
ameixa.	É	uma	bebida	pura,	muito	 refrescante	e	frutada.	Suppai	 (que	significa	“ácido”)	é	
um	sake	de	ameixa	nova	da	prefeitura	de	Wakayama,	o	centro	das	ameixas	no	Japão.	A	
kura	 Heiwa	 Shuzō	 tem	 seus	 próprios	 pomares	 e	 utiliza	 apenas	 o	 processo	 lento	 de	
fermentação.	Para	este	umeshu	requintado	e	encorpado,	foram	utilizadas	três	vezes	mais	
ameixas	do	que	habitualmente	no	umeshu	e	as	mesmas	foram	mantidas	no	sake	durante	
muito	mais	tempo,	dando	o	gosto	e	o	aroma	extra	da	ameixa	e	criando	a	acidez	perfeita.	

	

Heiwa	Shuzō	(literalmente,	adega	da	paz)	tem	as	suas	raízes	antes	da	2ª	Guerra	Mundial,	
mas	retomou	a	sua	actividade	após	o	final	da	guerra.	Recentemente,	a	adega	tem	atraído	a	
atenção	mundial	com	a	sua	nova	linha	junmaishu	de	Kido,	com	os	seus	sakes	de	ameixa	e	
de	yuzu,	intituladas	Tsuru-ume.	

	



tas	
TAE	NO	HANA	90	

	
Moriki	Shuzōjō		

Junmai	kimoto	muroka	nama	
genshu	shizenshu	

Mie	

720	ml	e	1800	ml	

Yamada	Nishiki	

90%	

16%	

+4.0	

3.0	

Servir	a	qualquer	temperatura	

A	prova	definitiva	de	que	o	bom	e	equilibrado	sake	pode	ser	feito	de	arroz	praticamente	
não	polido.	O	rótulo	refere	um	"desafio"	e	de	facto	foram	necessários	oito	longos	anos	
para	atingir	este	resultado.	Trata-se	de	um	kimoto	pré-moderno,	um	sake	relativamente	
seco	 mas	 com	 várias	 camadas	 de	 paladar.	 Começa	 com	 umami	 rico	 e	 encorpado	 e	
termina	 com	 a	 acidez	 refrescante	 da	 maçã	 e	 do	 próprio	 arroz.	 Fresco	 e	 frutado	 com	
aroma	 a	 peras	 e	 sake	 natural,	 é	 cheio	 na	 boca	 mas	 tem	 um	 final	 longo	 e	 delicado.	
Harmoniza	 bem	 com	 quaisquer	 fritos,	 frango	 grelhado.	 Ainda	 que	 possa	 ser	 servido	 a	
qualquer	temperatura,	a	nossa	recomendação	é	que	seja	servido	arrefecido.	

A	 Moriki	 Shuzōjō	 foi	 fundada	 em	 1897,	 mas	 apesar	 da	 sua	 longa	 história	 apenas	
sobreviveu	graças	ao	enorme	esforço	do	casal	de	proprietários	Rumiko	e	Hideki	Moriki.	
Transformaram	um	processo	quase	banal	 numa	 referência	de	métodos	 tradicionais	 de	
fabrico	de	sake	premium.	Rumiko	Moriki	decidiu	criar	aqui	um	sake	com	a	 intervenção	
mínima	humana,	criando	um	resultado	vivo	e	ousado.	O	método	mais	antigo	de	kimoto	é	
utilizado	para	dar	profundidade	e	acidez	ao	sake.	O	líquido	não	é	refinado	ou	filtrado	por	
carbono	de	forma	a	preservar	o	seu	carácter	único,	(muroka).	É	posteriormente	deixado	
no	 barril	 sem	 diluição	 da	 água	 (genshu)	 e,	 finalmente,	 salta	 a	 etapa	 de	 pasteurização	
para	dar	brilho	e	elevação	de	saquê	(nama).	
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Fabricante:	

Tipo:	

	

Prefeitura:	

Capacidade:	

Tipo	de	arroz	

Seimaibuai:	

Percentagem	Álcool:	

Nihonshudo	(SMV):	

Acidez:	

Temperatura:	



tas	
TAMAGAWA	KIMOTO		

	
Kinoshita	Shuzō		

junmai	kimoto	shizenshu	

(envelhecido	3	anos)	

	Kyoto	

720	ml	e	1800	ml	

Gohyakumangoku	biológico	

77%	

15%-15,9%	

+12	

2.5	

Idealmente	quente	(vai	alterando)	

Este	tradicional	sake	kimoto	de	fermentação	lenta	é	feito	com	arroz	biológico,	crescido	
especificamente	 para	 apoiar	 a	 população	 de	 cegonhas	 que	 reside	 por	 perto.	 Levedura	
natural.	 Um	 kimoto	 seco,	 ideal	 para	 beber	 quente	 com	 comida.	 Este	 estilo	 de	
fermentação	e	o	sake	resultante	são	precisamente	o	que	era	padrão	no	Japão	do	século	
XIX.	Ligeiramente	amadeirado	no	aroma	e	gosto,	este	sake	envelheceu	por	3	anos.	

Kinoshita	Shuzō	foi	fundada	em	1842	e	é	uma	pequena	adega	no	lado	da	costa	do	mar	
do	Japão	da	prefeitura	de	Kyoto.	Conseguiu	posicionar-se	com	sucesso	há	alguns	anos,	
ao	mesmo	tempo	trazendo	o	inglês	Philip	Harper,	que	assim	se	tornou	o	primeiro	mestre	
de	sake	estrangeiro	(tōji),	e	apresentando	um	design	revolucionário	nos	seus	rótulos.	O		
tōji	Harper	implementou	métodos	tradicionais	de	fabricação	de	sake,	como	os	métodos	
de	fermentação	 lenta	yamahai	e	kimoto,	bem	como	o	uso	de	 leveduras.	Os	seus	sakes	
encorpados	 e	 cheios	 de	 gosto	 destacam-se	 ainda	 pela	 sua	 percentagem	 de	 álcool	
relativamente	 elevado,	 tendo	 as	 variedades	 de	 “fermentação	 completa”	 chegado	 a	
atingir	níveis	de	21-22%.	
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Fabricante:	

Tipo:	

	

Prefeitura:	

Capacidade:	

Tipo	de	arroz	

Seimaibuai:	

Percentagem	Álcool:	

Nihonshudo	(SMV):	

Acidez:	

Temperatura:	



	
TAMAGAWA	YAMAHAI		

(EDIÇÃO	LIMITADA)	

	
Kinoshita	Shuzō		

junmai	yamahai	muroka	nama	
genshu,	envelhecido	2	anos		

Kyoto	

720	ml	e	1,8	l	

Chitanishiki	(prefeitura	de	Hyogo)		

60%	

20%	

3,5	

2,6	

Servir	a	qualquer	temperatura		

Este	 sake	 Yamahai	 de	 fermentação	 lenta,	 criando	 lacto-bactilus	 e	 levedura	 natural	
presente	na	adega,	tem	um	forte	gosto	profundo	e	um	aroma	de	arroz	encantador.	Desde	
que	a	Tamagawa	resolveu	fazer	um	restyling	há	alguns	anos,	a	marca	esgota	todos	os	anos.	
Consequentemente	temos	envelhecido	este	yamahai	não	pasteurizado,	não	filtrado	e	não	
diluído	 à	 temperatura	 ambiente.	 Edição	muito	 limitada.	 Para	 ser	 bebido	 à	 temperatura	
ambiente	ou	aquecido.	

Kinoshita	Shuzō	foi	fundada	em	1842	e	é	uma	pequena	adega	no	lado	da	costa	do	mar	do	
Japão	 da	 prefeitura	 de	 Kyoto.	 Conseguiu	 posicionar-se	 com	 sucesso	 há	 alguns	 anos,	 ao	
mesmo	tempo	trazendo	o	inglês	Philip	Harper,	que	assim	se	tornou	o	primeiro	mestre	de	
sake	estrangeiro	(tōji),	e	apresentando	um	design	revolucionário	nos	seus	rótulos.	O		tōji	
Harper	 implementou	métodos	 tradicionais	 de	 fabricação	 de	 sake,	 como	 os	métodos	 de	
fermentação	 lenta	 yamahai	 e	 kimoto,	 bem	 como	 o	 uso	 de	 leveduras.	 Os	 seus	 sakes	
encorpados	 e	 cheios	 de	 gosto	 destacam-se	 ainda	 pela	 sua	 percentagem	 de	 álcool	
relativamente	elevado,	tendo	a	variedade		“	fermentação	completa”	chegado	a	atingir	um	
nível	de	21-22%.	

SAKEMICO	PREMIUM	SAKE	IMPORT/EXPORT,	LDA.	
Travessa	da	Pendoa,	10		|				2710-610	Sintra		|		PORTUGAL	

TEL:	+	351	211	386	295		|	MÓVEL:	+351	91	50	80	300	
info@sakemico.com			|		www.sakemicoclub.com	

Fabricante:	

Tipo:	

	

Prefeitura:	

Capacidade:	

Tipo	de	arroz	

Seimaibuai:	

Percentagem	Álcool:		

Nihonshudo	(SMV):	

Acidez:	

Temperatura:	



tas	
TENTAKA	ORGANIC	

	
Tentaka	Shuzo	

junmai	bodaimoto	muroka	nama-gen		

Tochigi	

720	ml	

Yume	e	Gohyakumangoku	

68%	

15%	

+4	

2.2	

Fresco,	temperatura	ambiente	ou	

aquecido	

O	Tentaka	junmai	biológico	é	feito	de	uma	combinação	de	Gohyakumangoku	local	e	de	arroz	do	

Yume	de	Asahino.	O	objectivo	da	Tentaka	é	realçar	o	potencial	de	cada	variedade	de	arroz	e	por	

isso	é	tido	um	cuidado	especial	em	cada	estágio	do	processo	de	produção.	Produzido	através	do	

clássico	método	 Yamahai	 que	 inicia	a	produção	 de	 levedura	naturalmente	 sem	ser	necessário	

adicionar	 fermentos.	 As	 fontes	 subterrâneas	 naturais	 da	 zona	 fornecem	 a	 Tentaka	 com	 uma	

fonte	de	água	puríssima	e	fresca,	mas	que	ainda	assim	é	triplamente	filtrada.	Este	sake	seco	e	

simples	tem	aromas	de	banana	brilhante	e	melão	suave	e	sabores	suaves	de	arroz.	Degustação	

cuidadosa	vai	revelar	dicas	de	fumaça	e	acidez	nítido	do	processo	sake.	

	

Localizado	em	uma	região	conhecida	pela	beleza	natural	e	pureza	dos	seus	rios,	Tentaka	criou	

um	microcosmo	sustentável	para	preservar	e	apoiar	as	gerações	futuras	de	saquê.	A	paixão	do	

Presidente	Ozaki-San	pelo	meio	ambiente	 levou	a	adega	a	usar	 ingredientes	 locais,	a	 reutilizar	

subprodutos	 de	 produção	 e	 a	 obter	 a	 certificação	 orgânica	 no	 Japão,	 nos	 EUA	 e	 na	 União	

Européia	—	uma	das	únicas	adegas	com	certificação	tripla.		
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Fabricante:	

Tipo:	

Prefeitura:	

Capacidade:	

Tipo	de	arroz	

Seimaibuai:	
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Nihonshudo	(SMV):	

Acidez:	

Temperatura:	



tas	
DAKUSHU	
(CLOUDY	SAKE)	

Ōkura	Honke	

Junmai	bodaimoto	muroka	nama	genshu	

Nara	

720	ml		

n/d	

60%	

12%	

-25	

3,5	

Servir	frio	

Dakushu	 significa	 "sake	nublado",	 o	 que	neste	 caso	 é	um	eufemismo!	A	 fermentação	 foi	

diretamente	do	depósito	para	a	garrafa,	sem	qualquer	pressão	ou	esforço,	contendo	assim	

uma	enorme	quantidade	de	partículas	de	arroz.	Este	sake	leva-nos	de	volta	às	suas	origens.	

Feito	 com	base	 na	 tradição	bodaimoto	 de	 há	 600	 anos	 na	 prefeitura	 de	Nara,	 este	 sake	
costumava	ser	apresentado	apenas	aos	deuses.	Feito	duas	vezes	por	ano,	em	novembro	e	

em	maio.	 Ligeiramente	ácido	e	 refrescante,	 com	a	 sensação	adicional	dos	grãos	de	arroz	

amolecidos	na	língua.	Ligeiro	gosto	a	shiitake.	Não	pasteurizado,	não	filtrado,	não	diluído	e	
sem	qualquer	fermento	adicionado.	Esta	é	a	mistura	de	sake	não	filtrado	e	como	tal	forma-

se	gás	na	garrafa.	Abra	com	cuidado,	pouco	a	pouco,	para	evitar	que	derrame.	Armazene	
em	refrigeração	e	beba	frio.	

O	fabricante	Ōkura	Honke	foi	fundado	em	1896	e	tem	uma	bela	adega	antiga	no	coração	do	

Japão.	O	presente	jovem	proprietário	lutou	contra	a	oposição	de	seu	pai	e	reabriu	a	adega,	

depois	de	ter	estado	 fechada	por	alguns	anos.	O	seu	 lema	é	“ser	diferente”,	e	 introduziu	

uma	atitude	mais	radical	na	indústria	de	sake.	Esta	sua	postura	numa	indústria	tradicional	
tem	atraído	muita	atenção	ultimamente.		
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Fabricante:	
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Prefeitura:	
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Percentagem	Álcool:	
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Acidez:	

Temperatura:	



tas	
DAIGO	NO	AWA	

	

Terada	Honke	

junmai	bodaimoto	muroka	nama-gen		

Chiba	

720	ml	

n/d	

90%	

9	a	165	

-	20	a	-60	

6	-	12	

Fresco		

Um	sake	sparkling	medieval	elaborado	com	base	numa	receita	do	 início	do	século	XV.	Terada	

Honke	é	a	única	kura	que	faz	este	bodaimoto	ainda	nas	condições	medievais.	Arroz	biológico,	

polimento	mínimo,	 a	maior	 parte	 do	 arroz	 sem	 cozedura	 prévia,	 sem	adição	 de	 fermento	 ou	

ácido	 láctico,	não	pasteurizado,	não	filtrado,	não	diluído.	Este	método	de	fabrico	resulta	numa	

bebida	refrescante	de	corpo	inteiro	com	doçura	e	acidez	muito	fortes,	gerando	um	sabor	cítrico.	

Guarde	no	frigorífico	e	beba	frio.	

	

Terada	Honke	é	um	fabricante	de	sake	há	mais	de	330	anos	em	Chiba,	a	87,5	km	a	nordeste	de	

Tóquio.	Todo	o	sake	é	fabricado	naturalmente	e	com	arroz	biológico	com	a	ajuda	de	leveduras	e	

dos	vários	micro-organismos	envolvidos	no	processo	de	produção	do	sake.	Em	contraste	com	o	

fabrico	massificado	do	sake	moderno,	todo	o	trabalho	da	Terada	Honke	é	feito	manualmente	e	

de	acordo	com	o	método	antigo	de	KIMOTO	(uma	fermentação	com	microrganismos	selvagens,	

muito	mais	morosa	que	a	técnica	moderna).		Os	únicos	ingredients	são	arroz,	água	e	koji.	Assim,	

o	sake	é	produzido	seguindo	a	lei	da	natureza	apenas	com	a	”ajuda”	de	microrganismos	naturais	

que	existem	nas	paredes	antigas	da	adega.	

O	arroz	especial	para	o	processo	é	extremamente	difícil	de	cultivar,	sendo	cultivado	apenas	em	

ambientes	orgânicos	por	agricultores	locais	sob	rigoroso	controle.		
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Fabricante:	

Tipo:	

Prefeitura:	

Capacidade:	

Tipo	de	arroz	

Seimaibuai:	
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Nihonshudo	(SMV):	

Acidez:	

Temperatura:	



Chikuma	
Nishiki	
Brewery	está	
localizado	no	
centro	da	
prefeitura	de.		

YANWARI	

	
Kinoshita	Shuzō		

junmai	yamahai	envelhecido	2	anos		

Kyoto	

720	ml		

66%	

Kitanishiki	

12-13%	

+3	

1.7	

Servir	de	preferência	aquecido	

Yanwari		"é	uma	expressão	japonesa	que	significa	"	macio	"ou	"	gentil	",	e	caracteriza	
muito	bem	este	sake.	No	entanto,	revela	um	umami	surpreendentemente	insistente	e	
uma	profundidade	de	acidez	muito	satisfatória	de	acidez.	Neste	sake	de	consumo	fácil,	
encontramos	ainda	uma	profundidade	de	paladar	que	prende	a	atenção	apesar	do	seu	
baixo	nível	de	álcool	(menos	de	treze	por	cento).	Este	sake	realça	as	suas	qualidades	
quando	ligeiramente	aquecido.	Yamahai	de	fermentação	lenta,	levedura	natural,	
ligeiramente	seco.	Beber	aquecido.	

Kinoshita	Shuzō	foi	fundada	em	1842	e	é	uma	pequena	adega	situada	na	costa	do	mar	do	
Japão	da	prefeitura	de	Kyoto.	Conseguiu	posicionar-se	com	sucesso	há	alguns	anos,	ao	
mesmo	tempo	trazendo	o	inglês	Philip	Harper,	que	assim	se	tornou	o	primeiro	mestre	de	
sake	(tōji)	estrangeiro,	e	apresentando	um	design	revolucionário	nos	seus	rótulos.	O	tōji	
Harper	 implementou	métodos	tradicionais	de	fabricação	de	sake,	como	os	métodos	de	
fermentação	 lenta	 yamahai	 e	 kimoto,	 bem	 como	 o	 uso	 de	 leveduras.	 Os	 seus	 sakes	
encorpados	 e	 cheios	 de	 gosto	 destacam-se	 ainda	 pela	 sua	 percentagem	 de	 álcool	
relativamente	 elevada,	 tendo	 as	 variedades	 de	 	 “	 fermentação	 completa”	 chegado	 a	
atingir	níveis	de	21-22%.	
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