
 
 
 

JAEGER-LECOULTRE CELEBRA SUA STELLAR ODYSSEY 
COM O MIXOLOGISTA MATTHIAS GIROUD 

 

Celebrando as habilidades artesanais em suas muitas formas, a Jaeger-LeCoultre tem o prazer de 

anunciar sua mais recente colaboração da Stellar Odyssey com um criador de talento excepcional: 

Matthias Giroud. Reconhecido como um dos mixologistas mais criativos e cativantes do mundo, ele 

traz um espírito ousado e uma pitada de extravagância para a série Artistic Collaboration, elaborando 

um menu de bebidas altamente originais e atraentes exclusivamente para La Grande Maison. 

 

Em homenagem às origens celestes da medição do tempo, Matthias se inspirou nas maravilhas do 

céu noturno, nos meandros da relojoaria astronômica e na generosidade natural do Vallée de Joux, 

para criar um menu de coquetéis suaves que a Jaeger-LeCoultre oferecerá a convidados durante todo 

o ano. 

 

Para a Jaeger-LeCoultre, Matthias é uma escolha natural de parceiro devido ao seu espírito comum 

de inventividade impulsionado pela pesquisa e experimentação, e sua abordagem semelhante às suas 

criações - onde um resultado bem-sucedido requer um hábil equilíbrio de conhecimento técnico, talento 

artístico e atenção rigorosa aos detalhes. Baseado em Paris e conhecido por sua abordagem 

vanguardista, Matthias é um líder entre a nova geração de mixologistas, misturando as habilidades de 

chef de cozinha, perfumista e artista visual; com imaginação excepcional e grande finesse, ele eleva a 

mixologia a uma forma de arte que às vezes se assemelha à alquimia. Trabalhando com temperatura, 

textura, cor e forma, além de aromas e sabores, ele domina a arte de sobrepor para destacar nuances 

sutis e criar harmonias perfeitas, muitas vezes inesperadas e às vezes provocantes. Essas 

composições notáveis vão muito além dos sabores excepcionais, capturando e provocando muitos 

sentidos ao mesmo tempo – visão, tato, olfato e principalmente paladar.  

 

Para iniciar a nova colaboração com a Jaeger-LeCoultre, Matthias passou uma temporada na Maison 

da Manufatura no Vallée de Joux, absorvendo o universo único de savoir-faire e beleza natural. 

Vagando pelos campos e florestas, explorou os aromas e sabores locais e, dentro da Manufatura, 

descobriu a complexidade e a beleza da relojoaria celestial.  

 

A partir deste ponto de partida, com carta branca criativa da Jaeger-LeCoultre, ele criou oito coquetéis 

suaves e excepcionais, com nomes evocativos como Moon Elixir, Sun Infinity, Valley of Wonders e 

Earth Attraction. Deliciosas e intrigantes, essas misturas altamente originais combinam ingredientes 

familiares com várias ervas e frutas que crescem selvagens no vale, incluindo sabores inesperados  

Como filipêndula, raiz de genciana, bagas de zimbro, brotos de pinheiro e aspérula doce – assim como 

flores de sabugueiro, amoras e mel. Para essas criações visualmente cativantes e altamente 



 
 

imaginativas, Matthias se inspirou nas cores, temperaturas e formas dos corpos celestes, 

acrescentando floreios decorativos inspirados nos ofícios artísticos que encontrou no ateliê Métiers 

Rares da Manufatura Jaeger-LeCoultre. 

 

“Minha estadia no Vallée de Joux foi realmente inspiradora”, diz Matthias. “Na Manufatura descobri 

relógios que nunca imaginei serem possíveis – como microcosmos do universo. Ver os planetas e 

estrelas capturados em uma escala tão pequena e projetados com tanta arte foi emocionante. E, 

encontrando essas plantas e ervas incríveis na natureza, mal podia esperar para voltar ao meu 

laboratório e começar a trabalhar nessas criações especiais.” 

 

A Jaeger-LeCoultre apresentará as criações estelares de Matthias Giroud na Watches & Wonders em 

Genebra em março, dentro de um espaço especialmente projetado chamado “Stellar Atelier” – 

nomeado como um lembrete do nível excepcional da técnica artesanal incorporada nessas esplêndidas 

misturas. Após a inauguração em Genebra, a Jaeger-LeCoultre oferecerá a mesma experiência 

sublime de degustação aos seus visitantes em todo o mundo – evocando o esplendor do nosso 

universo e levando-os a uma viagem sensorial ao Vallée de Joux. 
 

 
SOBRE MATTHIAS GIROUD 
Mixologista de renome mundial, Matthias Giroud nasceu nas Antilhas Francesas e iniciou sua carreira em 1997, 

aos 18 anos, no famoso Bar Fly, em Paris. Em 2008, foi nomeado chefe executivo de bar global do Buddha Bar 

Group e, em 2009, tornou-se o primeiro chef executivo de bar francês a ser nomeado no ranking dos 50 melhores 

bares do mundo com o Buddha Bar Paris. Coautor do dicionário de coquetéis “La Petite Bibliothèque des Cocktails” 

da Larousse, participou do World Cuisine Summit em 2015 e 2019, ao lado de alguns dos maiores chefs do mundo; 

em 2016, contribuiu com seu talento para o Mistura Qaray, o maior evento gastronômico da América do Sul. Hoje, 

Matthias Giroud, juntamente com o seu sócio, dirige o ateliê L’Alchimiste, em Boulogne-Billancourt, Paris, dedicado 

à criação de experiências únicas de mixologia e gastronomia. 

 
SOBRE THE STELLAR ODYSSEY 
 
Em 2022, a Jaeger-LeCoultre presta homenagem aos fenômenos astronômicos que estão na origem da medição 

do tempo pela humanidade. Desde os primeiros dias da Manufatura, as funções astronômicas desempenham um 

papel importante no portfólio de relógios complicados da Jaeger-LeCoultre – desde formas simples de exibição 

de fases da Lua até calendários perpétuos altamente complexos, equação do tempo, gráficos do céu e os ciclos 

lunares dracônico e anomalístico. Dominando todas as três medidas de tempo – solar, lunar e sideral – os 

relojoeiros da La Grande Maison inovam perpetuamente para criar os mecanismos mais avançados e precisos 

que representam ou até mesmo predizem fenômenos celestes. Este ano, a Jaeger-LeCoultre embarca em uma 

Stellar Odyssey com uma exposição imersiva e uma série de eventos temáticos que incluirão colaborações 

inspiradoras com um artista visual e um mixologista, e um programa fascinante de ateliês de descoberta com 

temas celestiais no Atelier d'Antoine. The Stellar Odyssey é um convite para descobrir como os mistérios do 

cosmos são traduzidos em maravilhas micromecânicas para o pulso. 
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