O

Grupo Berenguer foi criado à partir da união das diversas
empresas e filiais distribuídas em diversos estados
brasileiros.

Atuando especificamente no segmento de vinhos desde 2009, vem
crescendo continuamente buscando aprimorar sempre o seu portfólio
e melhorando o atendimento a seus clientes.
Lançamos agora o Catálogo Outono 2015, com novos produtos vindos
de Portugal e Espanha bem como aumentamos o portfólio de vinhos do
Chile e África do Sul.
Boa degustação!
Adilson Braga
Presidente
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VP WINES -ALMA PURA
VALE CENTRAL

ALMA PURA - CABERNET
SAUVIGNON

São vinhos leves, jovens, fáceis de beber e destinado
ao público que busca bons vinhos a preços
acessíveis.
Os vinhos ALMA PURA são produzidos exclusivamente
para a BERENGUER que importa e distribui os mesmos
em todo o Brasil. Clima tipo Mediterrâneo.

SAFRA

2013

A região é marcada por diferenças de temperaturas
bastante fortes entre o dia e a noite. Foram colhidas
à mão no início de abril.
SAFRA

2013

Previamente à fermentação, foram realizadas uma
cuidadosa seleção das uvas e uma maceração a
baixas temperaturas por cinco dias, com a finalidade
de se extrair cor e aromas .
Cor rubi com aromas primários de frutas vermelhas.
Taninos muito macios. Final de boca agradável.
Vinho delicado e equilibrado.
Vale Central, Chile

Cabernet Sauvignon

Sem estágio em barricas de carvalho

Temperatura ideal 18° C

14% de Álcool

Pizza ou Churrasco
COD 7 804 606 601 226

CHILE

COD 7 804 606 601 332

02

ALMA PURA - CARMÉNÈRE
Cor vermelho, aromas primários de frutas vermelhas. Transmite
sensação de doçura em boca. Taninos muito macios com final de boca
muito agradável.
SAFRA

2013

SAFRA

2013

COD 7 804 606 601 233 COD 7 804 606 601 349

Vale Central, Chile

Temperatura ideal 18° C

Carménère

Pizza ou Churrasco

Sem estágio em barricas de
carvalho

14% de Álcool

ALMA PURA - MERLOT
Cor vermelho com tons violáceos, aromas primários de frutas vermelhas
e negras como cerejas e amoras.
Taninos muito macios, agrada a todos que provam este delicioso vinho.
Final de boca muito agradável.

SAFRA

2013

SAFRA

2013

CHILE

Vale Central, Chile

Temperatura ideal 18° C

Merlot

Coelho ao forno

Sem estágio em barricas de
carvalho

750 ML 13.5 % de Álcool
375 ML 14 % de Álcool

COD 7 804 606 601 752 COD 7 804 606 601 240
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ALMA PURA - CHARDONNAY
Vinho de cor amarelo dourado, com tons verdes. Destacam-se aromas
de pêssego, manga e abacaxi. Final de boca fresco e agradável.
SAFRA

2014
SAFRA

2013

COD 7 804 606 601 745 COD 7 804 606 601 967

Vale Central, Chile

Temperatura ideal 10° à 12° C

Carménère

Pizza, saladas e frutos do mar
como lula e camarão a milanesa

Sem estágio em barricas de
carvalho

13.5 % de Álcool

ALMA PURA - CARMÉNÈRE ROSÉ
Cor vermelho claro, aromas primários de frutas vermelhas como cereja
e framboesa. Transmite sensação de doçura em boca. Boa acidez, final
de boca equilibrado e agradável.
SAFRA

2014

CHILE

Vale Central, Chile

Temperatura ideal 10° à 12° C

Carménère

Salmão grelhado ou ao forno
com risoto de açafrão e
Carpaccio de carne

Sem estágio em barricas de
carvalho

13.5 % de Álcool
COD 7 804 606 602 247
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JUSTUS - CABERNET SAUVIGNON
A BERENGUER agora apresenta os novos vinhos JUSTUS. São vinhos leves,
jovens, fáceis de beber e destinado ao público que busca bons vinhos a preços
acessíveis. São produzidos exclusivamente para a BERENGUER que importa e
distribui os mesmos em todo o Brasil.

SAFRA

2013

Clima tipo Mediterrâneo com frio e chuva no inverno com calor e seca no
verão. Solo entre argiloso e arenoso calcáreo de grande permeabilidade.
A região é marcada por diferenças de temperaturas bastante fortes entre o dia
e a noite. Foram colhidas à mão no início de abril. Previamente à fermentação,
foram realizadas uma cuidadosa seleção das uvas e uma maceração a baixas
temperaturas por cinco dias, com a finalidade de se extrair cor e aromas.
Cor rubi com aromas primários de frutas vermelhas. Taninos muito macios.
Final de boca agradável. Vinho delicado e equilibrado.

COD 7 804 606 602 162

Vale Central, Chile

Temperatura ideal 18° C

100 % Cabernet Sauvignon

Pizza ou Churrasco

Sem estágio em barricas de
carvalho

14 % de Álcool

JUSTUS - CARMÉNÈRE
Clima tipo Mediterrâneo com frio e chuva no inverno com calor e
seca no verão. Solo entre argiloso e arenoso calcáreo de grande
permeabilidade

SAFRA

2013

Cor rubi com aromas primários de frutas vermelhas. Taninos muito
macios. Final de boca agradável. Vinho delicado e equilibrado.
SAFRA

2013

CHILE

Vale Central, Chile

Temperatura ideal 18° C

100 % CARMÉNÈRE

Pizza ou churrasco

Sem estágio em barricas de
carvalho

14 % de Álcool

COD 7 804 606 602 254 COD 7 804 606 602 179
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VP WINES -AYLLA
VALE DO CURICÓ,
COLCHAGUA E DO MAULE

AYLLA RESERVA - CARMÉNÈRE
O Nome Aylla significa “Nove” em Mapuche, língua indígena Chilena e
representa o ano de abertura da Berenguer. Os 12 pássaros do rótulo
representam o ano 2012, ano de lançamento do produto no Brasil.

SAFRA

2012

São vinhos de diversas Regiões do Chile, buscando o melhor de cada
variedade para que você possa desfrutar excelentes vinhos com preços
acessíveis.
O solo é argiloso e parte calcáreo com boa permeabilidade. Seu clima
de estilo mediterrâneo possui as estações bem marcadas com chuva e
frio no inverno e verões quentes e secos.
As uvas foram colhidas à mão em abril de 2012, quando obtiveram
ótimo amadurecimento. O mosto foi submetido a uma fermentação
pré-fermentativa por 3 dias com temperaturas controladas.
Depois o mosto fermenta sete dias em tanques de aço inoxidável
com leveduras selecionadas e novamente passa por uma segunda
fermentação para melhor extração de fruta.
Possui coloração púrpura, com notas de tabaco, pimenta e cerejas. Na
boca é generoso, taninos macios e maduros. Fresco, equilibrado e de
média persistência.

Vale do Colchagua, Chile

Carménère
Estágio de 7 meses em barrica de carvalho. Realizou-se o engarrafamento e ficou
em adega por mais 8 meses antes de ser lançado ao mercado.
Temperatura ideal 18° C

14% de Álcool

COD 7 804 606 601 264

CHILE

Carnes grelhadas ou macarrão a bolonhesa.
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AYLLA RESERVA - PINOT NOIR
O mosto foi fermentado posteriormente com leveduras selecionadas
durante 12 dias em tanques de aço inoxidável a uma temperatura
média de 25˚C.
SAFRA

2013
SAFRA

2012

COD 7 804 606 601 158

COD 7 804 606 601 936

Possui coloração rubi brilhante, claro, com destaque de aromas
de framboesa, morango e cereja, combinado com suaves notas de
carvalho. Na boca apresenta taninos macios, fresco, equilibrado e de
boa persistência.

Vale do Curicó, Chile

Temperatura ideal 14° C

Pinot Noir

Moqueca de peixe ou camarão,
coelho assado, boeuf a
bourguignon.

50% em estágio de 8 meses
em barica de
carvalho.
Realizou-se o engarrafamento
e ficou em adega por mais 6
meses antes de ser lançado ao
mercado.

14% de Álcool

AYLLA RESERVA - CABERNET SAUVIGNON
As uvas foram colhidas à mão, quando obtiveram ótimo amadurecimento.
O mosto foi submetido a uma fermentação pré-fermentativa por 3 dias
com temperaturas controladas. Depois o mosto fermenta sete dias em
tanques de aço inoxidável com leveduras selecionadas e novamente passa
por uma segunda fermentação por 10 dias para melhor extração de fruta.

SAFRA

2013

Cor rubi, com notas de cereja e amora, com leve toque de defumado. Na
boca é agradável, taninos macios e maduros. Fresco, equilibrado e de
média persistência.

Apalta - Vale do Colchagua, Chile

Temperatura ideal 18° C

Cabernet Sauvignon

Carnes
grelhadas
macarrão a bolonhesa.

Estágio de 7 meses em barrica
de carvalho. Realizou-se o
engarrafamento e ficou em adega
por mais 8 meses antes de ser
lançado ao mercado.

CHILE

ou

14 % de Álcool

COD 7 804 606 601 257
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AYLLA RESERVA - MALBEC
O vinhedo está na fronteira dos Vales do Curicó e Maule. Está entre a
Cordilheira e a Cordilhera costeira. A diferença de temperatura entre
dia e noite pode chegar a 15 graus. O volume de chuva anual está por
volta de 700mm. Invernos com chuva e verões quentes e secos.

SAFRA

2013

As uvas foram colhidas à mão , quando obtiveram ótimo amadurecimento.
Logo foi fermentado a frio por 6 dias com temperaturas até 10 graus.
Depois o mosto foi fermentado por mais 7 dias. Fermentação
maloláctica foi feita em tanques de aço inoxidáveis. Rendimento médio
de 8 ton./hec.
Cor rubi, com notas de frutas vermelhas, médio corpo. Apresenta ainda
um leve mentolado e baunilha. Na boca é agradável, taninos macios e
maduros. Fresco, equilibrado e de média.

COD 7 804 606 601 271

Vale do Maule, Chile

Temperatura ideal 16° C

Malbec

Carnes grelhadas ou macarrão a
bolonhesa.

40% do vinho passou por
estágio de 7 meses em barrica
de carvalho de segundo uso

13,5 % de Álcool

AYLLA RESERVA - SYRAH
As uvas foram colhidas à mão em abril e maio/11, quando obtiveram
ótimo amadurecimento. Logo foi fermentado a frio por 6 dias com
temperaturas até 10 graus.
Depois o mosto foi fermentado por mais 7 dias. Fermentação maloláctica
foi feita em tanques de aço inoxidáveis.

SAFRA

2011

Cor rubi, com notas de cereja, mentolado e baunilha. Na boca é agradável,
taninos macios e maduros. Fresco, equilibrado e de média persistência.

CHILE

Vale do Maule, Chile

Temperatura ideal 18° C

Syrah

Carnes grelhadas ou macarrão
a bolonhesa.

Estágio de 8 meses em barricas de
carvalho de segundo uso

14 % de Álcool
COD 7 804 606 601 288

08

MAGNETO RESERVA - PINOT NOIR
Magneto é o novo lançamento exclusivo da Berenguer em 2014. Produzido
sob medida para agradar aos mais exigentes paladares. Em 2015 chegarão
outras variedades na mesma linha Magneto Reserva.
SAFRA

2013

Este é mais um projeto Berenguer que nasce da paixão que o vinho desperta
no coração e na ALMA de seus idealizadores.
O solo é argiloso e parte calcáreo com boa permeabilidade. Seu clima de estilo
mediterrâneo possui as estações bem marcadas com chuva e frio no inverno e
verões quentes e secos.
Para maior extração de cor e aromas, o processo de maceração foi realizado
a baixa temperatura durante 6 dias. O mosto foi fermentado posteriormente
com leveduras selecionadas durante 13 dias em tanques de aço inoxidável a
uma temperatura média de 25˚C.
Possui coloração rubi brilhante, claro, com destaque de aromas de framboesa,
morango e cereja, combinado com suaves notas de carvalho. Na boca
apresenta taninos macios, fresco, equilibrado e de boa persistência.

COD 7 804 606 602 186

CHILE

Vale do Curicó - Chile

Temperatura ideal 14° C

100% Pinot Noir

Moqueca de peixe ou camarão,
coelho assado, Boeuf a bourguignon

50% do vinho passou por
estágio de 8 meses em barrica
de carvalho

14 % de Álcool
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I WINES

VALE DO CACHAPOAL
E VALE DO MAIPO
LATINA GRAN RESERVA - CARMÉNÈRE
A Vinícola I WINES nasceu com alma e compromisso de uma das mais
renomadas enólogas do Chile, Irene Paiva proprietária da I WINES.

SAFRA

2010

Conforme a Enóloga diz: “LATINA é um Vinho de Autor e comprodução muito
limitada, mas voltada totalmente para a qualidade, feitas com muita dedicação
e carinho. É um sonho que se tornou realidade, pois é isto que eu sei e gosto
de fazer”.
O vinho é produzido próximo a casa de Irene Paiva e desta forma, é ela quem
dá toda a atenção necessária em todas as etapas produtivas, até o envase final.
O Vale do Cachapoal que está na base da Cordilheira dos Andes, é um dos
melhores terroir para o cultivo de uvas tintas, em especial a Cabernet,
Carmenere e a Syrah.
As uvas foram colhidas à mão em 17 de maio de 2010 com rendimento de
oito ton./hec. A fermentação alcoólica ocorreu em tanques de aço inoxidável,
onde foram remontadas suavemente para potencializar a extração de cor de
durante 10 dias.
Coloração vermelha com matiz violeta. Apresenta notas de frutas negras,
especiarias, pimenta, com acidez equilibrada. A madeira muito bem integradas
à fruta. É um vinho com muita concentração, carnoso e elegante, com um final
de boca de muita persistência. Irá evoluir muito ao longo dos próximos anos.
D. O. Valle de Peumo - Cachapoal, Chile

89 % Carménère e 11% Syrah
Estágio de 14 Meses em barricas francesas (65%) e americanas (35%). O total de
barricas novas foi de 32%. O produto foi envasado em 09 de setembro 2010
Temperatura ideal 18° C

14% de Álcool

COD 7 804 625 690 010

CHILE

Pratos à base de carne vermelha, magret de canard, etc.
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LATINA GRAN RESERVA - SYRAH
É na localidade de Peumo que se encontram os vinhedos de syrah da
I WINES, onde a influência marítima deixa o clima aquecido, mas não
quente.

SAFRA

2010

As uvas foram colhidas à mão de 22 a 26 de abril/10 com rendimento
de oito ton./hec. A fermentação alcoólica ocorreu em tanques de aço
inoxidável, onde foram remontadas suavemente para potencializar a
extração de cor de durante 10 dias.
Coloração vermelha com matiz violeta. Apresenta notas de frutas frescas,
como cereja e groselha, com acidez equilibrada e aromas florais como
violeta, e notas de madeira muito bem integradas à fruta. É um vinho
com muita concentração, carnoso e elegante, com um final de boca de
muita persistência. Irá evoluir muito ao longo dos próximos anos.

D. O. Vale de Peumo Cachapoal, Chile

COD 7 804 625 690 003

Temperatura ideal 18° C

95% Syrah e 5% Carménerè

Pratos à base de carne vermelha,
magret de canard, etc.

Estágio de 14 meses em
barricas francesas (62%) e
americanas (38%)

14% de Álcool

NQ - CHARDONNAY
O Vale de Molina que está na base da Cordilheira dos Andes, onde o
clima é mais frio que no restante do Vale do Curicó. Este Vale possui
um microclima mais apropriado para o cultivo das uvas brancas
como a Chardonnay e a Sauvignon Blanc. Dias quentes e noite frias,
permitem o amadurecimento perfeito das uvas.

SAFRA

2012

As uvas foram colhidas à mão, com rendimento de oito ton./hec. A
fermentação ocorreu em tanques de aço inoxidável.
Coloração amarelo claro, com aromas de frutas tropicais como
abacaxi, melão e leve toque de mel.Muito equilibrado, percebe-se
um toque mineral característico do seu terroir, com final de boca
delicioso e persistente.

Vale do Curicó, Chile

Temperatura ideal 10 à 12° C

100% Chardonnay

Peixes grelhados,
caprese.

Estágio de 8 meses em barricas
francesas. O total de barricas novas
foi de 30%

CHILE

salada

12,5 % de Álcool
COD 7 804 625 690 041
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NQ - CABERNET SAUVIGNON
O Vale do Maipo é reconhecidamente como o Vale dos tintos. A
Cabernet Sauvignon é a uva mais plantada no Maipo, onde se adaptou
perfeitamente. Local de pouca chuva e grande amplitude térmica, o
Maipo é o terroir dos sonhos para quem quer produzir vinhos tintos
potentes e longevos.

SAFRA

2011

As uvas foram colhidas à mão em 25 de abril de 2011 com rendimento
de seis ton./hec. A fermentação ocorreu em tanques de aço inoxidável e
posterior passagem por barricas novas e usadas.
Cor rubi, de grande elegância, possui aromas intensos de cereja e amora,
com notas de especiarias, além de baunilha e defumado com final de boca
macio e persistente.

COD 7 804 625 690 058

D. O. Vale do Maipo, Chile

Temperatura ideal 18° C

100% Cabernet Sauvignon

Massas ao sugo, carnes vermelhas
grelhadas

Estágio de 8 meses em barricas
francesas e americanas. O total
de barricas novas foi de 40%.

13,5 % de Álcool

CACTUS RESERVA - CABERNET SAUVIGNON
Com altitudes até 1000 mts, o Vale do Cachapoal possui clima mediterrâneo
quente com solo composto de terras aluviais e férteis.
Coloração rubi escuro, com aromas profundos de amora, compota. Na
boca é muito equilibrado e de baixa persistência mas extremamente
gostoso de se beber.

CHILE

Vale do Cachapoal, Chile

Temperatura ideal 18° C

100% Cabernet Sauvignon

Pizzas de calabresa, carnes
vermelhas grelhadas

Estágio de 6 meses em barricas
francesas de segundo uso

13 % de Álcool

SAFRA

2013

COD 7 804 625 690 065
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CACTUS RESERVA - CARMÉNÈRE
Com altitudes até 1000 mts, o Vale do Cachapoal possui clima
mediterrâneo quente com solo composto de terras aluviais e férteis.
SAFRA

As uvas foram colhidas à mão no início da manhã de 02 de maio de 2013.
A fermentação ocorreu em tanques de aço inoxidável.

2013

Coloração violeta, com aromas profundos de fruta vermelha, compota. Na
boca é muito equilibrado e de boa persistência e extremamente gostoso
de se beber.

COD 7 804 625 690 072

Vale do Cachapoal, Chile

Temperatura ideal 18° C

100% Carménère

Pizzas de calabresa,
vermelhas grelhadas

Estágio de 6 meses em barricas
francesas de segundo uso

13% de Álcool

carnes

CACTUS RESERVA - SAUVIGNON BLANC
Após dois anos produzindo o Cactus Reserva Sauvignon Blanc com uvas
provenientes do Vale Central, na safra 2014 mudamos a procedência das
uvas, desta vez vieram do Vale de San Antonio que fica a aproximadamente
80 km ao Sudoeste de Santiago, muito próximo ao mar.
O Vale de San Antonio é comprovadamente como um dos principais
fornecedores de uvas brancas de alta qualidade, desta forma, buscamos
em Cuncumén, a 12 km do mar , as uvas para este rótulo. A produção
também ficou a cargo da VP Wine, uma de nossas parceiras Chilenas.

SAFRA

2014

As uvas foram colhidas à mão no início de abril de 2014. A fermentação
ocorreu em tanques de aço inoxidável durante 20-30dias com leveduras
selecionadas. Permanece em tanques durante 3 meses em contato com a
“borra fina” antes que este seja envasado.
Coloração amarelo palha, com aromas intensos de frutas cítricas e notas
herbáceas, como limão siciliano e abacaxi, muito fresco e borbulhante na boca.
Vale de Santo Antônio, Chile

Temperatura ideal 8° à 10 ° C

100% Sauvignon Blanc

Para se beber com ou sem
acompanhamentos. Pratos a
base de peixe e saladas

Sem estágio em barricas de
carvalho

CHILE

13,5 % de Álcool
COD 7 804 606 602 261
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ARGENTINA

AVE WINES
LUJAN DE CUYO

AVE GRAN RISERVA - MALBEC
Em 2005, Iacopo di Bugno e Mario Pardini, dois jovens italianos da
Toscana deram forma ao Projeto MAS (AVE WINES – Italian Winemakers
in the New World).

SAFRA

2009

São 40 Hectares de vinhedos na afamada zona de Perdriel e conta ainda
com o aval do famoso enólogo Alberto Antonini.
Os 3 hectares de vinhedos estão localizados na afamada zona de
Perdriel em Mendoza a 950 metros de altitude do nível do mar.
A condução das parreiras é em espaldeira. Vinhedos de 25 a 35 anos.
As uvas foram colhidas manualmente em abril/09. Passam por prensa
hidráulica e logo são fermentadas por 10 dias em piletas de cimento.
Na seqüência é feita a maceração pelicular por 20 dias e a fermentação
maloláctica ocorreu em barricas de carvalho francês de primeiro uso,
onde também se envelhecem os vinhos por 18 meses.
Grande intensidade de vermelho rubi com tons violáceos. No nariz,
apresenta marmelada de cereja, grande intensidade aromática,
baunilha e chocolate. Na boca, mostra muita estrutura e complexidade,
taninos maduros e carnosos. Muito equilíbrio entre madeira x vinho.
Perdriel – Mendoza, Argentina

100 % Malbec
Estágio de 18 meses em barrica de carvalho francês e italiano, mais 12 a 14 meses
de adega depois de engarrafado.
Temperatura ideal 16° C

14,8 % de Álcool

Picanha na brasa, carneiro ao forno, risoto di funghi.
COD 7 798 133 540 397

ARGENTINA
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AVE PREMIUM - MALBEC
Os 16 hectares de vinhedos estão localizados na afamada zona de
Perdriel em Mendoza a 950 metros de altitude do nível do mar.
SAFRA

2010

A condução das parreiras é em espaldeira. Densidade de 5000 plantas
por hectare. Enólogos : Alberto Antonnini e Mariano Vignoni. As uvas
foram colhidas manualmente em abril/10.
Passam por prensa hidráulica e logo são fermentadas por 10 dias em
piletas de cimento. Na seqüência é feita a maceração pelicular por 20
dias. Rendimento de 60 qt/hectare.
Intenso vermelho rubi, com tons violáceos. No nariz apresenta notas
de frutos vermelhos como cereja, leve toque amadeirado/tostado. Na
boca tem um bom volume com taninos maduros e final longo.

COD 7 798 133 540 489

Perdriel – Mendoza, Argentina

Temperatura ideal 16° C

100 % Malbec

Picanha na brasa, carneiro ao
forno, risoto di funghi.

Estágio de 7 meses em barrica de
carvalho francês, mais 9 meses
de adega após engarrafado

14,2% de Álcool

AVE MEMENTO
Os 3 hectares de vinhedos estão localizados na afamada zona de
Perdriel em Mendoza a 950 metros de altitude do nível do mar.
A condução das parreiras é em espaldeira. As uvas foram colhidas
manualmente em abril/07. Passam por prensa hidráulica e logo são
fermentadas por 10 dias em piletas de cimento. Na seqüência é feita a
maceração pelicular por 20 dias e a fermentação durante 8 meses.

SAFRA

2007

Intenso vermelho rubi, com tons violáceos. No nariz apresenta notas de
frutos vermelhos como cereja, notas de tostado, baunilha, com grande
intensidade aromática. Elegante, na boca apresenta taninos maduros,
muito equilibrado e persistente.

Perdriel – Mendoza, Argentina

Temperatura ideal 16° C

80% Malbec e 20% outras cepas

Picanha na brasa, carneiro ao
forno, risoto di funghi.

Estágio de 24 meses em barrica de
carvalho francês mais 9 meses de
adega após engarrafado

14,4 % de Álcool

ARGENTINA

COD 7 798 133 540 458
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CARLOS BALMACEDA
LUJAN DE CUYO - PEDRIEL

ARROBA - MALBEC
Após trabalhar mais de 20 anos como enólogo em Salta, Norte da Argentina,
Carlos Balmaceda retornou à Mendoza em 1998, com um sonho de fazer o seu
próprio vinho.

SAFRA

2010

O sonho torna-se realidade em 2002 quando produz seu primeiro “Vinho de
Autor”. Desde então, vem produzindo ano a ano seu ARROBA MALBEC sempre em
quantidades pequenas, prezando pela excelente seleção das uvas e dos vinhedos
em La Consulta e Luján de Cuyo.
Os vinhedos estão localizados a 1100 metros de altitude em La Consulta O clima
na Região varia pouco, tendo as estações do ano bem definidas, com dias quentes
e noites relativamente frias no verão. O índice pluviométrico não passa dos 400
mm anuais.
O sistema de condução das parreiras é tipo Espaldeiro baixo e alto. A idade dos
vinhedos são de 15 a 50 anos. As uvas foram colhidas à mão em 6 e 07 de abril
de 2010 em caixas de 15kgs. Foram levadas imediatamente para vinificação. A
fermentação ocorreu com temperaturas controladas, tendo uma maceração pósfermentativa de 18 dias. Os vinhedos produzem em média 5,4 ton./hec.
Possui cor violeta brilhante com matiz bordô. No olfato se apresenta intenso,
elegante com notas de frutas vermelhas integradas perfeitamente com a madeira
que estando presente faz com que a cepa se manifeste com excelência. No
palato,10muito equilibrado e com um maravilhoso final de boca.
La Consulta – Pedriel, Argentina

100 % Malbec
28% do vinho passaram por estágio de 12 meses em barricas de carvalho francesas
novas com tostado médio, 19% em barrica francesa de segundo uso e outra parte em
tanques de carvalho usados
Temperatura ideal 16° C

14,3% de Álcool

Assados de Cordeiro, bovina, queijos, “pasta” ao sugo, etc.
COD 7 798 140 510 055

ARGENTINA
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ARROBA - TORRONTÉS

SAFRA

2014

Os vinhedos estão localizados a 1680 metros de altitude em Cafayate,
Província de Salta. Possui dias quentes e noites relativamente frias no verão.
O índice pluviométrico não passa dos 400 mm anuais.
O sistema de condução das parreiras é tipo Espaldeiro. A idade dos vinhedos
são de 12 anos. As uvas foram colhidas à mão em março de 2014 em caixas
de 15kgs. Foram levadas imediatamente para vinificação. A fermentação
ocorreu com temperaturas controladas. Rendimento de 7,2 ton./hec.
Possui cor amarelo palha para dourado. Com aromas típicos da torrontés,
apresenta ainda notas de mel, floral e frutas brancas. Na boca apresenta acidez
típica do varietal mas com muito equilíbrio. Percebe-se sua untuosidade que
não é muito comum nos vinhos argentinos feitos com torrontes. Apresenta
ainda grande persistência e um final de boca firme e agrdável. Sem dúvida
este vinho figura entre os melhores brancos da Argentina.

COD 7 798 140 510 017

ARGENTINA

Cafayate - Salta, Argentina

Temperatura ideal 10° à 12° C

100 % Torrontés

Pratos à base de carne de frango,
peixes e frutos do mar.

Sem estágio em barricas de
carvalho

14 % de Álcool
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BODEGAS & VIÑEDOS CARELLI
MENDOZA

SIGMA - MALBEC
A história da Família Carelli com os vinhos começa na Itália, terra natal e de onde
vieram os primeiros imigrantes italianos, trazendo consigo a cultura do vinho.

SAFRA

2013

A família Carelli já trabalhava em vinhedos e produziam vinhos na região do
Piemonte – Noroeste da Itália mas foi na Argentina que fixaram residência e
prosperaram com muito esforço e dedicação.
Santos Carelli adquiriu em 1943 a Vinícola e implantou vinhas em suas terras,
priorizando as cepas de qualidade para elaboração dos seus vinhos.
Atualmente é Enrique Carelli quem segue incorporando novas tecnologias e
mantém vivo o espírito empreendedor de seu fundador.
Os vinhedos estão localizados em Rivadavia e San Martin na Província de
Mendoza, ao Sul do Rio Tunuyán, com clima seco e baixa pluviametria. Possuem
inclusive malha anti-granizo para proteção das videiras.
A condução das parreiras é em espaldeira e possui sistema de irrigação por
gotejamento. Vinhedos de 5 a 15 anos na sua maioria são usados para esta
linha de produtos. As uvas foram colhidas manualmente em abril/13. Passam
por prensa pneumática e logo são fermentadas em piletas de cimento.
Coloração vermelho violáceo, com notas intensas de frutas vermelhas, cereja,
ameixa preta, com médio corpo, taninos macios e final de boca com boa
persistência.
Finca Reduccion - Rivadavia – Mendoza, Argentina

100 % Malbec

Sem estágio em barricas de carvalho

Temperatura ideal 16° C

13,5 % de Álcool

Picanha na brasa, carneiro ao forno, risoto di funghi.
COD 7 798 140 000 097

ARGENTINA
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SIGMA - CABERNET SAUVIGNON
Coloração vermelho rubi, com notas intensas de violeta, cereja, amora e
pimenta. Fresco, macio em boca e um agradável retrogosto.
SAFRA

2013

COD 7 798 140 000 914

Finca Libertad – Rivadavia –
Mendoza, Argentina

Temperatura ideal 18° C

100 % Cabernet Sauvignon

Picanha na brasa, carneiro ao
forno, risoto di funghi.

Sem estágio em barricas de
carvalho

13,5 % de Álcool

SIGMA - SYRAH
Coloração rubi, com aromas de frutas vermelhas frescas e especiaria. Vinho
macio, elegante em boca e final de boca agradável.
SAFRA

2013

Finca Alto Salvador – San Martin –
Mendoza, Argentina

Temperatura ideal 18° C

100 % Syrah

Picanha na brasa, carneiro ao
forno, risoto di funghi.

Sem estágio em barricas de
carvalho

13,5 % de Álcool

ARGENTINA

COD 7 798 140 000 921
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ÁFRICA
DO SUL

D’ARIA

DURBANVILLE
D’ARIA LULLABY NOBLE LATE HARVEST
A Vinícola D’Aria está localizada em duas fazendas históricas
(Doordekraal e Springfield) na aclamada Região de Durbanville, próxima
de Stellenbosch e Paarl.
Passando de geração em geração, as duas propriedades foram finalmente
adquiridas pela Vinícola D’Aria em 1998 e 1999. O primeiro vinho D’ARIA
foi um Sauv. Blanc lançado em 2005 e desde então vários outros vinhos
foram agregados ao portfólio.

SAFRA

2013

São aproximadamente 60 hectares plantados, entre variedades tintas e
brancas. A Semillon plantada em 2005, começa a ser usada agora, 9 anos
depois. A produção é limitadíssima a 3 ton./hectare. As uvas Botritizadas
foram colhidas manualmente no meio de abril de 2013. Os cachos foram
desengaçados e macerados durante a noite. Após clarificação, o suco
foi fermentado durante 3 semanas em um tanque de 1000 litros de aço
inoxidável. Não passou por fermentação malolática.
Cor dourada, este maravilhoso vinho exibe intensos aromas de mel e
damascos secos. No palato é doce, com excelente frescor devido a sua
acidez e muito equilibrado. Com grande persistência em boca, possui
um final longo e delicioso. Um vinho fantástico mas que poucos terão
oportunidade de conhecer nesta safra visto a pequena quantidade
produzida.
Tygerberg – Região de Durbanville, África do Sul

100% Semillon

Sem estágio em barricas de carvalho

Temperatura ideal 6° à 8° C

375ML - 13 % de Álcool

COD 6 009 816 070 904

ÁFRICA D O SUL

Harmoniza com queijos duros, roquefort, torta de damasco e frutas brancas secas.
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D’ARIA MUSIC BLEND
A região é relativamente plana com pequenas ondulações de relevo. A
pluviometria é de 480mm, fazendo com que seja necessário a utilização
de irrigação para a videiras. Verões quentes e secos. Invernos frios e
chuvosos. A proximidade com o mar torna o local muito sano para o
plantio de uvas, com uma brisa constante que vem do mar, que fica a
aproximadamente 30km do local.

SAFRA

2012

São aproximadamente 60 hectares plantados, entre variedades tintas e
brancas. A condução das parreiras é do tipo Espaldeiro.
Cor vermelho com tons violáceos, encanta de imediato pelos aromas
primários e secundários de frutas vermelhas e negras como cerejas e
amoras bem como tostado e especiaria. Taninos muito macios, agrada a
todos que provam este delicioso vinho. Notas de alcaçuz e um final de
boca muito agradável.

COD 6 009 816 070 713

Tygerberg – Região de
Durbanville, África do Sul

Temperatura ideal 18° C

Shiraz, Cabernet Sauvgnon
e Merlot

Coelho ao forno, Feijoada.

Estágio de 8 meses em
barricas de carvalho francês

14 % de Álcool

D’ARIA MUSIC - PINOTAGE-SHIRAZ
A região é relativamente plana com pequenas ondulações de relevo. A
pluviometria média anual é de 500mm, fazendo com que seja necessário
a utilização de irrigação para a videiras que são plantadas com sistema de
treliças. Verões quentes e secos. Invernos frios e chuvosos. A proximidade
com o mar torna o local muito sano para o plantio de uvas, com uma brisa
constante que vem do mar, que fica a aproximadamente 30km do local.

SAFRA

2013

São aproximadamente 60 hectares plantados, entre variedades tintas e
brancas. A produção é limitada a 7 ton./hectare. A idade destes vinhedos
são de 12 anos. A colheita foi realizada em março de 2013.
Coloração com tons violetas, notas de cereja e mocha, ameixa preta e
taninos macios. Vinho leve, fácil de beber e final de boca prazeroso.

Tygerberg – Região de Durbanville,
África do Sul

Temperatura ideal 18° C

60% Pinotage e 40% Shiraz

Acompanha bem carne assada,
carneiro guisado e carne de
porco grelhada.

Estágio de 6 meses em barricas
de carvalho francês somente o
Pinotage

14 % de Álcool

ÁFRICA D O SUL

COD 6 009 816 070 911
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D’ARIA RESERVA - SAUVIGNON BLANC
A região é relativamente plana com pequenas ondulações de relevo.
Verões quentes e secos. Invernos frios e chuvosos. A proximidade com
o mar torna o local muito sano para o plantio de uvas, com uma brisa
constante que vem do mar, que fica a aproximadamente 30km do local.

SAFRA

2014

São aproximadamente 60 hectares plantados, entre variedades tintas
e brancas. A condução das parreiras é do tipo Espaldeiro. A colheita Foi
realizada em fevereiro de 2014.
Cor característica de Sauvignon Blanc, fresco, estilo tropical com notas de
melão, aspargo e com final de boca rico e saboroso.

COD 6 009 816 070 584

Tygerberg – Região de
Durbanville, África do Sul

Temperatura ideal 8° à 10° C

100% Sauvignon Blanc

Saladas, ceviche peruano, queijos
frescos

Sem estágio em barricas de
carvalho

13 % de Álcool

D’ARIA GRAN RESERVA - SHIRAZ-VIOGNIER
São aproximadamente 60 hectares plantados, entre variedades tintas e
brancas. A condução das parreiras é do tipo Espaldeiro. A colheita manual foi
realizada em fevereiro para a viognier e março a Shiraz. Vinificação tradicional
em tanques de aço inoxidável com porterior envelhecimento.

SAFRA

2010

Cor vermelho com tons violáceos, as características de condimento da Shiraz
se complementam com as notas florais da viognier. Encanta de imediato
pelos aromas primários de frutas vermelhas e negras como cerejas e amoras e
secundários de especiarias com leve toque de madeira. Taninos muito macios,
mineral, complexo. Notas de alcaçuz, tostado e um final de boca longo.

Tygerberg – Região de Durbanville,
África do Sul

Temperatura ideal 18° C

96% Shiraz e 4 % Viognier

Coelho ao forno, carneiro ou
costela assada.

Estágio de 14 meses em barricas
de carvalho francês e americano

14,5 % de Álcool

ÁFRICA D O SUL

COD 6 009 816 070 751
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CAPAIA

DURBANVILLE
CAPAIA ONE
A Vinícola CAPAIA é uma “obra de Arte” segundo John Platter, principal
crítico de vinhos Sul Africano. Os proprietários Ingrid e Alexander Von
Essen são alemães que decidiram em 1997 iniciar este projeto na África
do Sul.
O conceito e estilo é “Velho Mundo” relata o Enólogo atual da vinícola
Riaan Oosthuizen. Todas as parreir as plantadas vieram de Bourdeux e
todos os tanques de fermentação instalados são de carvalho francês
Taransaud.

SAFRA

2008

As uvas são colhidas a mão no período da manhã quando é mais fresco
e fermentadas em tanques de carvalho francês de 150 anos da Tonelaria
Taransaud.
A primeira colheita foi em 2003 e desde então, a Capaia vem acumulando
premiações e recebendo muitos elogios e altas pontuações dos críticos de
vinhos internacionais.
Escuro e concentrado, mostra toda a elegância de um blend Bordolês.
Notas de cereja, groselha, cassis, tabaco e chocolate com palato mostrando
taninos redondos. Encorpado e muito equilibrado, com final de boca longo
e agradável.
Philadelphia – Durbanville – Cidade do Cabo, África do Sul
40% Cabernet Sauvignon, 22% Merlot, 18% Cabernet Franc, 16% Petit Verdot
e 4% Shiraz
Estágio de 15 meses em barricas de carvalho francês Taransaud. Evolução
prevista para até 8 anos após envase. Aconselhamos pelo menos 30 minutos
em decanter.
Temperatura ideal 18° C

14 % de Álcool

Cordeiro assado com alecrim
COD 6 009 689 640 037

ÁFRICA D O SUL
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CAPAIA - MERLOT CABERNET SAUVIGNON
Desde a Cidade do Cabo até Capaia Estate, vemos apenas planície e
justamente na Vinícola encontramos elevações que chegam a 376
metros de altitude, sendo os vinhedos plantados nas encostas até 270
metros. Com temperaturas agradáveis e precipitação de 400mm anuais,
os vinhedos necessitam de irrigação.

SAFRA

2009

A água provém de um tanque construído para esta finalidade, com
capacidade de 170.000 metros cúbicos. O solo é composto basicamente
de ardósia e xisto. Os vinhedos estão a apenas 12kms do mar.
Atualmente, são aproximadamente 60 hectares de vinhedos
compreendendo as 5 variedades de uvas tintas e brancas na Capaia. Merlot
são 14 hectares, Cabernet sauv. 19, Cab. Franc 8 e Petit Verdot 6 hectares
com rendimento médio de 3 tons/hec. As uvas são colhidas a mão no
período da manhã quando é mais fresco e fermentadas em tanques de
carvalho francês de 150 anos da Tonelaria Taransaud.

COD 6 009 689 640 013

Philadelphia – Durbanville –
Cidade do Cabo, África do Sul

Temperatura ideal 18° C

51% Merlot, 35% Cabernet
Sauvignon, 4% Cabernet Franc,
3% Petit Verdot e 1% Shiraz

Carne vermelha assada no forno
com figos e presunto de Parma

Estágio de 10 meses em
barricas de carvalho francês
Taransaud

14 % de Álcool

CAPAIA - SAUVIGNON BLANC
Da Cidade do Cabo até Capaia Estate, vemos apenas planície e na Vinícola
encontramos elevações que chegam a 376 metros de altitude Os vinhedos
foram plantados nas encostas até 270metros. Com temperaturas agradáveis
e precipitação de 400 mm/ano, os vinhedos necessitam de irrigação. A água
provém de um tanque construído para esta finalidade, com capacidade de
170.000 metros³. O solo é composto de ardósia e xisto. Os vinhedos estão a
12 kms do mar.

SAFRA

2012

Atualmente, são aproximadamente 60 hectares de vinhedos compreendendo
as 5 variedades de uvas tintas e brancas na Capaia. Da variedade Sauv. Blanc
são 10 hectares com rendimento médio de 4 tons/hec As uvas são colhidas
a mão no período da manhã quando é mais fresco e fermentadas parte em
tanques de carvalho francês e o restante em tanques de aço inoxidável.
Após a fermentação é feita a mistura das duas produções independentes.
Tonalidade verde claro, possui notas de aspargos, tomilho e flor de sal. Na
boca, paladar de lima e longo final. Evolui 3 a 4 anos após engarrafado.
Philadelphia – Durbanville
Cidade do Cabo, África do Sul

–

Temperatura ideal 8° à 10° C

100 % Sauvignon Blanc

Saladas, Macarrão ao molho de
camarões e limão siciliano.

Sem estágio em barricas de
carvalho

13 % de Álcool

ÁFRICA D O SUL

COD 6 009 689 640 099
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LUTZVILLE
OLIFANT RIVER

BAT’S ROCK - PINOTAGE
A Vinícola Lutzville foi fundada em 1963 na Região de West Coast. Esta
região era e continua sendo muito frequentada por elefantes, por isso
chamam o distrito da Vinícola de Olifant River, pois os elefantes continuam
frequentando os rios locais.
O Vale de Lutzville não possui grandes oscilações de altitude pois chegam
a no máximo 100metros. Temperatura média é de 23 graus centígrados
com picos para mais e para menos entre 0 e 40 graus. Solo composto
basicamente de xisto e depósitos aluviais. Precipitação média em torno de
100mm mensais.

SAFRA

2013

Os vinhedos são plantados em espaldeira. Rendimentos médios de 10
ton./hec. As uvas foram colhidas no final de março/2013. Vinificação em
tanques de aço inoxidável com temperaturas controladas.
Cor vermelho claro, com notas de morango e framboesa. Vinho leve,
frutado, fácil de beber.

Olifant River, África do Sul

100 % Pinotage

Sem estágio em barricas de carvalho

Temperatura ideal 14° C

13,5 % de Álcool

Salmão frito ou assado no forno
COD 6 009 689 640 037

ÁFRICA D O SUL
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PORTUGAL

HERDADE FONTE PAREDES
ALENTEJO

HERDADE SANTA ANA
A Herdade Fonte Paredes está situada no coração do Conselho de Avis,
muito próximo do núcleo habitacional desta histórica vila, em pleno Alto
Alentejo. Avis está a 150km de Lisboa e pertense ao Distrito de Portalegre.

SAFRA

2008

Na H.F. Paredes une-se a tradição com a novidade em perfeita harmonia
e resulta em uvas capazes de originar vinhos únicos na sua profunda
complexidade, na sua cor granada intensa e no “bouquet” elegante e
pleno de intensidade
O solo é de origem granítica com algumas manchas de derivados de
xisto. O clima é caracterizado por Primaveras e Verões excessivamente
quentes e secos com Invernos chuvos e frios. Precipitação média anual
é de 900 a 1000mm com 3000 horas de insolação.
Colheita manual com uvas de vinhedos próprios na terceira semana de
setembro de 2008. Após desengace, fermentação em lagares de inox com
temperatura controlada. Vinhos produzidos pelo enólogo Manuel Patrício.
Cor rubi viva, aromas definidos de frutos silvestres e um toque de chocolate.
Boca bastante aveludado com taninos maduros e muito equilibrados com
final de boca de média persistência.
Avis – Alentejo, Portugal

Syrah, Touriga Nacional e Alicante Bouchet
Estágio de 6 meses em barricas de carvalho francês e americano e mais 3
meses na garrafa.
Temperatura ideal 18° C

13,5 % de Álcool

Carneiro com ervas assado e queijos moles
COD 5 603 899 001 438

PORTUGAL
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VILARINO TINTO COLHEITA

SAFRA

2008

O solo é de origem granítica com algumas manchas de derivados de
xisto. O clima é caracterizado por Primaveras e Verões excessivamente
quentes e secos com Invernos chuvos e frios. Precipitação média anual
é de 900 a 1000mm com 3000 horas de insolação.
Colheita manual com uvas de vinhedos próprios na terceira semana de
setembro de 2008. Após desengace, fermentação em lagares de inox com
temperatura controlada. Vinhos produzidos pelo enólogo Manuel Patrício.
Cor rubi, com aromas de frutos maduros, boca atrativa e redonda. e muito
equilibrados com final de boca de média persistência.

COD 5 606 587 100 031

PORTUGAL

Avis – Alentejo, Portugal

Temperatura ideal 18° C

Aragonez e Trincadeira

Carneiro com ervas assado e
queijos moles

Estágio de 10 meses em barricas
de carvalho de segundo uso

13,5 % de Álcool
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COOP. AGRÍCOLA DE GRANJA
ALENTEJO

VILARINO RESERVA TINTO
A Cooperativa foi fundada em 1951 como produtora de azeite. Anos mais
tarde começou a produzir vinho. No início deste século, as alterações que
ocorreram no mercado de vinhos conduziram ao período de inovação
tecnológica e comercial.
Em termos vitícolas, uma das originalidades locais é a existência de vinhas
em pé franco, isto é, não enxertadas, que permitem recuar aos tempos
anteriores à Filoxera. Os vinhos dessas vinhas, nomeadamente de Moreto
antigo, são diferentes de todos os vinhos alentejanos, merecendo especial
atenção por parte dos enófilos e dos profissionais ligados ao setor.

SAFRA

2011

O solo é uma mistura de compostos arenosos com algumas manchas
de derivados de xisto. O clima é caracterizado por Primaveras e Verões
excessivamente quentes e secos com Invernos chuvos e frios. Precipitação
média anual é de 900 a 1000mm com 3000 horas de insolação.
Colheita manual com uvas de vinhedos próprios no final de setembro de
2011. Após desengace, fermentação em lagares de inox com temperatura
controlada. Vinhos produzidos pelo enólogo Virgilio Loureiro.
Cor rubi viva, aromas definidos de frutos silvestres e um toque de
chocolate e baunilha. Boca bastante aveludado com taninos maduros e
muito equilibrados com final de boca longo.
Avis – Alentejo, Portugal

Moreto, Aragonez, Trincadeira e Alicante

Estágio de 6 a 9 meses em barricas carvalho

Temperatura ideal 18° C

13,5 % de Álcool

COD 5 602 417 102 435

PORTUGAL

Carneiro com ervas assado e queijos moles
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VILARINO TINTO

SAFRA

2012

O solo é de origem granítica com algumas manchas de derivados de xisto.
O clima é caracterizado por Primaveras e Verões excessivamente quentes
e secos com Invernos chuvos e frios. Precipitação média anual é de 900 a
1000mm com 3000 horas de insolação.
Colheita manual com uvas de vinhedos próprios na segunda quinzena de
setembro de 2012. Após desengace, fermentação em lagares de inox com
temperatura controlada. Vinhos produzidos pelo enólogo Manuel Patrício.
Cor rubi-violeta, com aromas de frutos maduros, boca atrativa e redonda.
e muito equilibrado com final de boca agradável.

Avis – Alentejo, Portugal

Touriga Nacional, Aragonez,
Trincadeira e Castelão

COD 5 602 417 102 428

PORTUGAL

Sem estágio em barricas de
carvalho

Temperatura ideal 18° C
Carnes vermelhas cozidas ou
assadas
13,5 % de Álcool

32

QUINTA DOS AVIDAGOS
DOURO

LOTE 138 AVIDAGOS
A Quinta dos Avidagos pertence a Família Nunes de Matos desde 1978,
quando foi adquirida e passou a fazer parte do grupo de Quintas pertencentes
a esta família. Produzem diversos tintos e brancos, usando para os tintos as
castas : Tinta Roriz, Tinta barroca, Touriga Franca e Touriga Nacional.
SAFRA

2012

Esta Quinta alia enologia de vanguarda com a tradicional pisa a pé, em lagares
de granito. Tem como foco a produção de vinhos com excelente relação custo
benefício, mostrando o caráter de seu terroir. A excelência da cultura vinícola,
o uso de castas tradicionais bem como as condições estruturais da Região e
humanas neste projeto, tem constituído o segredo do sucesso.
Clima tipo Mediterrâneo com frio e chuva no inverno com calor e seca no verão.
O solo deriva predominantemente do xisto. O Xisto tem elevada capacidade
de retenção do calor durante o dia que liberta gradualmente à noite reduzindo
as amplitudes térmicas diárias e contribuindo para o avanço da maturação. As
uvas são originárias de vinhedos próprios, colhidas manualmente e vinificadas
pelo método tradicional de elaboração de vinho no Douro. A idade média dos
vinhedos são de 35 anos. Vinho não filtrado.
Coloração vermelha, com boa intensidade e complexidade aromática com
notas de frutos silvestres maduros. Macio, bom corpo com taninos gulosos
com final longo. Melhor servi-lo a temperaturas entre 16 à 18 graus Celcius.
Potencial de envelhecimento : até 2017.
Douro, Portugal

Tinta Roriz, Tinta Barroca, Touriga Franca e 50% de Touriga Nacional

Sem estágio em barricas de carvalho

Temperatura ideal 16° à 18° C

14 % de Álcool

COD 5 600 330 821 389

PORTUGAL

Cordeiro assado, carnes vermelhas assadas ou grelhadas

33

QUINTA DA TAPADA
SOUZA

VILARINO VINHO VERDE
A empresa foi constituída em 1943. Em 1969 muda suas instalações para a
atual sede em Casais-Lousada.
A Quinta da Tapada explora diversas atividades comerciais como a produção
de queijos, plantação de kiwis e a produção de vinhos finos.
SAFRA

2013

Os vinhedos ocupam uma área de aproximadamente 6 hectáres, situado
na Região Demarcada dos Vinhos Verdes, Sub-região de Sousa, possuindo
castas selecionadas dentro das regras estabelecidas para a Região.
Solo de origem granítica .Vales com pequenas elevações. Verôes quentes e
secos e invernos frios e com chuva. Média anual de chuvas é de 1500mm.
As uvas são originárias de vinhedos próprios, colhidas manualmente e
vinificadas pelo método tradicional de elaboração de vinhos brancos.
Vinho com aromas de frutas brancas como Pera, leve e elegante, onde as
qualidades das castas estão bem definidas. Boa acidez, com notas florais e
final de boca persistente.

Minho – Sub-região Sousa – DOC Vinhos Verdes, Portugal

100 % Azal

Sem estágio em barricas de carvalho

Temperatura ideal 8° à 10° C

11 % de Álcool

Peixes grelhados em geral, saladas leves
COD 5 606 486 170 029

PORTUGAL
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C. DA SILVA

VINHO DO PORTO
PRESIDENTIAL PORTO RUBY
C. Da Silva (Vinhos) SA é uma Casa de tradição no Vinho do Porto. Fundada
em 1862, o seu nome atual foi definido nas primeiras décadas do século XX,
quando o Sr. Clemente da Silva recebeu a empresa através do casamento.
São vinhos leves, jovens, fáceis de beber e destinado ao público que busca
bons vinhos a preços acessíveis.
Clima tipo Mediterrâneo com frio e chuva no inverno com calor e seca no
verão. O Solo deriva predominantemente do xisto. O Xisto tem elevada
capacidade de retenção do calor durante o dia que liberta gradualmente à
noite reduzindo as amplitudes térmicas diárias e contribuindo para o avanço
da maturação.
As uvas são originárias de vinhedos próprios, colhidas manualmente e
vinificadas pelo método tradicional de elaboração de vinho do Porto no
qual a fermentação é interrompida pela adição de aguardente vínica e
posterior guarda em tanques.
Recomenda-se servi-lo ligeiramente refrescado, por volta de 13°C. Possui
cor rubi com notas acentuadas de compota de frutos vermelhos como
framboesa e morango. Final de boca macio. Vinho não evolui ao longo dos
próximos anos. Manter a garrafa em pé. Consumo: até 2015.
Douro, Portugal

Tinta Barroca, Tinta Cão, Tinta Roriz, Touriga Nacional e Francesa

Sem estágio em barricas de carvalho

Temperatura ideal 18° C

19 % de Álcool

Mousse de chocolate, chocolate meio amargo
COD 5 603 003 191 024

PORTUGAL
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PRESIDENTIAL PORTO TAWNY
Bonita cor com leves nuances avermelhadas. No aroma revela notas
balsâmicas misturando frutos jovens e secos. Muito equilibrado e com
final de boca delicioso. Consumo: até 2016.

COD 5 603 003 190 010

Douro, Portugal

Temperatura ideal 18° C

Tinta Barroca, Tinta Cão, Tinta
Roriz, Touriga Nacional e
Francesa

Pizza ou churrasco

Estágio de 36 meses em
barricas de carvalho

19 % de Álcool

PRESIDENTIAL PORTO COLHEITA 1997
Hoje, a missão da C. da Silva é a produção de vinhos do Porto, com elevados
padrões de qualidade que atendam aos desejos de todos os consumidores,
garantindo o prestígio, a reputação e a percepção do valor da marca.
Os Vinhos do Porto C. da Silva faz com que cada mesa fique mais requintada,
e cada ocasião, um momento marcante!

SAFRA

1997

As uvas são originárias de vinhedos próprios, colhidas manualmente e
vinificadas pelo método tradicional de elaboração de vinho do Porto tipo
Tawny no qual a fermentação é interrompida pela adição de aguardente
vínica e posterior guarda em tonéis de carvalho durante muitos anos. Este
vinho foi produzido 100% com uvas da safra 1997.
Aroma e sabor intensos, com notas de compota, marmelada, frutos secos,
canela, café, fresco e elegante.

Avis – Alentejo, Portugal

Temperatura ideal 12° à 13° C

Moreto, Aragonez, Trincadeira e
Alicante

Sobremesas, sobretudo as
elaboradas à base de ovos ou
amêndoas, avelâs, nozes

Estágio de 7 anos em tonéis de
carvalho mais 3 em barricas de
carvalho de 550 litros

PORTUGAL

20 % de Álcool

COD 5 603 003 192 977
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PRESIDENTIAL PORTO LBV

SAFRA

2008

As uvas são originárias de vinhedos próprios, colhidas manualmente e
vinificadas pelo método tradicional de elaboração de vinho do Porto no
qual a fermentação é interrompida pela adição de aguardente vínica e
posterior guarda em tonéis de carvalho. Este vinho foi produzido 100%
com uvas da safra 2008.
Exuberante de frutas como framboesa e amora . Encorpado, notas de
especiarias e persistente. Aconselha-se manter a garrafa em pé, em local
fresco e escuro. Servir a temperatura de 16 a 18 graus Celcius.

COD 5 603 003 199 082

PORTUGAL

Douro, Portugal

Temperatura ideal 16° à 18° C

Tinta Barroca, Tinta Cão, Tinta
Roriz, Touriga Nacional e
Francesa

Queijos curados de sabor intenso,
sobresa a base de fruta vermelha e
chocolate preto

Estágio de 5 anos em tonéis de
carvalho

20 % de Álcool
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ESPANHA

VIÑEDOS DE ALDEANUEVA
RIOJA

AZABACHE RESERVA
Vinícolas em Aldeanueva que produzem juntas aproximadamente 13
milhões de litros de vinhos ao ano. Localizada a apenas 59km de Logroño,
Capital da Província de La Rioja, possui a DOC Rioja, famosa na produção de
vinhos tintos majoritariamente.
SAFRA

2009

Com relevos de diferentes altitudes, os vinhedos possuem grande insolação
e boa amplitude térmica, desde o Rio Ebro até as ladeiras do Monte Yerga.
O solo é composto por argila e calcário bastante pedregoso. Possui baixa
pluviometria.
A condução das parreiras é em espaldeira e a colheita foi feita na segunda
quinzena de setembro e primeira semana de outubro de 2013 quando a
uva alcançou seu ponto ótimo de maturação. Para este vinho, é feita uma
seleção de uvas dos vinhedos de melhor qualidade. A fermentação ocorreu
em tanques de aço inoxidável com temperatura controlada.
Coloração rubi, aromas balsâmicos com notas de chocolate e baunilha couro
e suave tostado bem integrado com a fruta madura e um toque mineral. Na
boca tem ataque persistente com boa estrutura e taninos nobres. Sedoso,
equilibrado e muito elegante. Final de boca persistente.

Rioja, Espanha

70% Tempranillo e 30% Graciano
Estágio de 18 meses em barrica de carvalho americano e francês mais 18
meses na garrafa
Temperatura ideal 18° C

14 % de Álcool

Queijos duros, carnes de caça, carneiro e carnes mais condimentadas
COD 8 423 513 000 756

ESPANHA
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AZABACHE GARNACHA SELECCIONADA
Com relevos de diferentes altitudes, os vinhedos possuem grande insolação
e boa amplitude térmica, desde o Rio Ebro até as ladeiras do Monte Yerga.
O solo é composto por argila e calcário bastante pedregoso. Possui baixa
pluviometria.

SAFRA

2011

Coloração vermelho rubi, no olfato apresenta notas de frutos negros
licorosos, intenso e potente no equilíbrio. Possui ainda notas balsâmicas
provenientes do uso de barrica. Na boca é sedoso, com taninos maduros e
doces, apresentando suavidade e volume. Vinho guloso, fruta em compota
e muito persistente.

COD 8 423 513 000 268

Rioja, Espanha

Temperatura ideal 18° C

100 % Garnacha

Queijos diversos bem como
carnes vermelhas grelhadas e ou
assadas.

Estágio de 10 meses em barrica
francesa e americana

14,5 % de Álcool

AZABACHE CRIANZA SELECCIONADA
Fundada em 1955 por um grupo de agricultores, vem modernizando seu
parque produtivo continuamente e hoje possui 4 Vinícolas em Aldeanueva
que produzem juntas aproximadamente 13 milhões de litros de vinhos ao
ano.
Coloração rubi, aromas de compota de frutas vermelhas (amora, morango e
framboesa) muito bem integrados com notas balsâmicas, baunilha e tostado.
Na boca mostra-se saboroso e estruturado. Notas de compota e marmelada,
tostado, café e cacau. Taninos macios e agradáveis com final de boca longo.

Rioja, Espanha

Temperatura ideal 18° C

70% Tempranillo, 20% Garnacha
e 10% Mazuelo

Queijos duros, carnes de
caça, carneiro e carnes mais
condimentadas

Estágio de 12 meses em barrica de
carvalho americano e francês mais
6 meses na garrafa

ESPANHA

14 % de Álcool

SAFRA

2011

COD 8 423 513 000 275

40

AZABACHE - TEMPRANILLO

SAFRA

2013

A condução das parreiras é em espaldeira e a colheita foi feita na
segunda quinzena de setembro de 2013 quando a uva alcançou seu
ponto ótimo de maturação. A fermentação ocorreu em tanques de aço
inoxidável com temperatura controlada.
Coloração vermelho púrpura, com bom potencial aromático (amora,
framboesa e mirtilo). Na boca apresenta boa concentração e estrutura com
uma boa carga de frutas vermelhas. Vinho de volume, inunda a boca com
uma sensação muito agradável. Redondo e muito saboroso, com perfeito
equilíbrio entre álcool, acidez e estrutura.

COD 8 423 513 000 251

ESPANHA

Rioja, Espanha

Temperatura ideal 16° à 18° C

100 % Tempranillo

Queijos diversos bem como
carnes vermelhas grelhadas e ou
assadas.

Sem estágio em barricas de
carvalho

14 % de Álcool
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BODEGAS DEL SAZ
CASTILLA LA MANCHA

VERBENA - TEMPRANILLO
Fundada em 1972 por Vidal Del Saz, o mesmo ainda comanda a Vinícola desde
a sua fundação, buscando melhorar a cada ano as tecnologias empregadas
desde o cultivo das uvas até o envase final do vinho.
São 180 hectáres de uvas plantadas na Região de Castilla La Mancha na aldeia
de Campo de Criptana, a 170 km ao Sul de Madrid.
SAFRA

2013

São diversas variedades entre tintas e brancas. A idade dos vinhedos variam
de 10 a 25 anos, tendo alguns vinhedos mais antigos de Tempranillo quase 75
anos.
O clima na Região é intenso chegando a -15 graus Centígrados no Inverno e 45
graus no Verão. Predomina o solo calcário.
A condução das parreiras é em espaldeira e possui sistema de irrigação por
gotejamento. Vinhedos de idades variadas começando com 10 anos a 25
anos. As uvas foram colhidas manualmente em setembro/13. Passam por
prensa pneumática e logo são fermentadas em tanques de aço inoxidável
com temperatura controlada.
Coloração vermelho com tons violetas. No olfato dominam os aromas frutas
como amora e ameixa com toque de alcaçuz. Vinho para ser bebido jovem,
gostoso e equilibrado.
Castilla La Mancha – Tierra di Castilla – Campo de Criptana, Espanha

100 % Tempranillo

Sem estágio em barricas de carvalho

Temperatura ideal 14° C

12,5 % de Álcool

Queijos duros, Churrasco, Fundee de Carne
COD 8 437 012 785 577

ESPANHA
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LOJA E DISTRIBUIDORA
Goiânia - GO
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CEP 74230-100
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IMPORTADORA
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