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A HISTÓRIA

Em 1840, quando William Jacob se instalou em
um pequeno pedaço de terra ao lado de um
riacho sem nome, ele nunca teria sonhado que
um dia se tornaria um ícone de vinho premium,
conhecido em todo o mundo. Jacob's Creek,
como agora é notoriamente conhecido, ainda
está fluindo e é uma parte importante de nossa
herança como produtores de vinho.

No final dos anos 90, tomamos a iniciativa de
reverter alguns dos impactos ambientais mais
significativos sobre o ambiente natural de
Jacob Creek e seus arredores. Com a ajuda de
outros proprietários de terras e do Conselho do
NRM de Adelaide e Mount Lofty Ranges,
começamos a combater a infestação de ervas
daninhas do riacho e das planícies de
inundação. Nosso foco principal era a remoção
de plantas introduzidas que haviam, ao longo
dos anos, eliminado plantas nativas,
prejudicando o habitat e os recursos
alimentares de nossos animais nativos.



A HISTÓRIA

Em menos de 20 anos, a transformação aqui
foi extraordinária. Manchas remanescentes de
comunidades de matagais e plantas ribeirinhas
são agora mais saudáveis   e, devido aos
nossos esforços de replantio, áreas de plantas
e árvores nativas estão prosperando.

Se você olhar de perto, você pode ter a sorte
de ver o Superb Fairy Wrens, uma das muitas
espécies de pássaros pequenos que estão
apreciando os arbustos e o sub-bosque que
agora estão estabelecidos. Uma variedade de
répteis, incluindo os famosos lagartos
sonolentos, tornam a camada de serapilheira e
a vegetação rasteira de sua casa, e o riacho
está positivamente repleto de vida.



A HISTÓRIA

Em 2009, também iniciamos um grande projeto de
revegetação em uma área dentro da bacia de Jacob's
Creek conhecida como "Menge’s Island". Esta é uma
oportunidade de uma geração para devolver uma
quantidade significativa de terra à vegetação nativa e
melhorar a biodiversidade. Isso incluiu fazer bom uso
das sementes das ervas, arbustos e árvores locais de
Jacob's Creek. É nossa esperança que esta nova ilha
de biodiversidade, juntamente com a parcela de terra
nas proximidades do Centenary Hill, ajudará a
reconectar os fragmentos de vegetação
anteriormente encalhados, criando um corredor de
vida selvagem para nossas plantas e animais locais.

Junto com nossos outros esforços ambientais,
estamos comprometidos em garantir que essas
melhorias sejam mantidas, e a sobrevivência de
alguns dos animais e plantas nativas mais frágeis é
garantida. Este é um projeto em andamento, que
depende de muitas horas de trabalho duro e
dedicação de nossos funcionários e do apoio da
comunidade local.



PRINCIPAIS CASTAS

Shiraz

Casta internacional muito difundida mundo afora,
tem sua origem no norte do vale do Rhone, onde
manifesta todo seu esplendor, sua exuberante
fruta (principalmente amora) ,sua grande robustez,
boa acidez garantindo excelente estrutura, toque
característico de pimenta do reino, de defumado,
podendo apresentar um toque vegetal, harmoniza
bem com carnes vermelhas, carne de caça, et.
Produz excelentes exemplares na Côte Rôtie e
Hermitage, e faz parte do corte do Chateau-Neff-
du-Pape no vale do Rhone. Em Portugal participa
do corte de vinhos regionais em algumas regiões
como no Alentejo, e é muito difundida no Novo
Mundo do Vinho tendo muito bons resultados na
Austrália, na Espanha, Argentina, África do Sul,
Estados Unidos, Itália Chile, preferencialmente em
regiões de clima quente.

Cabernet Sauvignon

É uma casta internacional resultado do
cruzamento natural da Cabernet Franc com a
Sauvignon Blanc, originária de Bordeaux na
França. talvez seja a casta mais conhecida no
mundo. Conquistou a confiança dos produtores
em todo o mundo por sua capacidade de
adaptação, sua força e pelos resultados
alcançados. Proporciona aos vinhos cor profunda,
um amplo leque aromático com notas herbáceas
principalmente de pimentão, frutadas a frutas
vermelhas e negras, tabaco, especiarias e tostado,
grau alcoólico mais elevado em climas mais
quente, normalmente encorpado, boa acidez e
taninos firmes garantindo estrutura para
envelhecer por muitos anos. Em climas mais frios
se apresenta com corpo um pouco mais leve e
elegante. Faz parte junto com a Cabernet Franc e
com a Merlot do trio do corte bordalês.



PRINCIPAIS CASTAS

Chardonnay

Casta internacional de origem francesa, produz
vinhos de estilos variados indo do extremamente
leve, cítrico e fresco, os Chablis, (na Borgonha),
aos vinhos simples, fazendo corte com a Pinot
Meunier e a Pinot Noir(em Champagne), ou vindo
varietal nos blanc de blanc (também em
Champangne), aos exemplares encorpados,
dourados, densos, cremosos amanteigados,
complexos e longevos, que amadurecem em
madeira na Cote de Beaune (também na
Borgonha). Está em quase todas as regiões
vinícolas do mundo por ser uma casta nobre de
muito boa adaptação tanto à variados climas como
à variadas técnicas de vinificação (só
apresentando dificuldades em regiões de climas
extremos (tanto quente como frios). Seu frescor e
sua elegância são suas principais marcas.
Apresenta aromas predominantemente de frutas
cítricas em climas mais frios, e de frutas tropicais
em climas mais quentes, porém sua aromaticidade
vem sempre com elegância.
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DICAS

COMO GELAR VINHOS BRANCOS E ROSÉS

 Balde de gelo: 1/3 gelo e 2/3 de água - Tempo:
durante 30 minutos, se o vinho estiver
previamente armazenado em adega
climatizada em 16ºC ou 50 minutos, se o
vinho estiver à temperatura ambiente.

 Geladeira: 2 a 3 horas.

Não é recomendado degustar vinhos brancos e
rosés excessivamente gelados: interfere na
percepção da complexidade do sabor. Quanto
maior a complexidade, maior a temperatura de
serviço.

TIPOS DE TAÇA

As taças ideais para o consumo de vinhos brancos
e rosés devem considerar que a temperatura de
serviço deve ser mantida baixa, assim, não
devemos usar taças muito grandes, tão pouco
servir quantidades muito grandes de vinho que
facilitem seu aquecimento!

Temperatura Ideal para vinhos de verão
Recomendado uma temperatura de serviço 

de 6ºC a 10ºC.

Alguns especialistas acreditam que uma taça mais
arredondada, permite mostrar o verdadeiro
potencial do vinho, explorando a fundo seus
aromas e sabores.

Já estão disponíveis
modelos modernos
de taças que se
propõem a realçar
cada aspecto da
experiência
sensorial do vinho!



DICAS

COMO RESFRIAR VINHOS TINTOS

 Balde de gelo: 1/3 gelo e 2/3 de água - Tempo:
durante 05 a 10 minutos, se o vinho não
estiver previamente armazenado em adega
climatizada em 16ºC ou seja, se o vinho
estiver à temperatura ambiente habitual em
nosso país.

Não é recomendado degustar vinhos tintos
excessivamente frios: interfere na percepção da
complexidade do sabor. Quanto maior a
complexidade, maior a temperatura de serviço.

TIPOS DE TAÇA

As taças ideais para o consumo de vinhos tintos
devem considerar que a temperatura de serviço
deve ser mantida, assim, devemos usar taças
maiores, que permitam a evolução do vinho
durante o tempo de consumo.

Temperatura Ideal para vinhos de tintos
Recomendado uma temperatura de serviço 

De 16ºC a 20ºC.

Alguns especialistas acreditam que uma taça mais
arredondada e bojuda, permite mostrar o
verdadeiro potencial do vinho, explorando a fundo
seus aromas e sabores.

Já estão disponíveis
modelos modernos
de taças que se
propõem a realçar
cada aspecto da
experiência
sensorial do vinho!



CARACTERÍSTICAS E HARMONIZAÇÕES

Shiraz / Cabernet Sauvignon

Grau: 13,9 % vol.

Castas: 60% Shiraz e 40% Cabernet
Sauvignon

Vinificação: Monitoramento dos
vinhedos para que a uva seja colhida no
momento adequado. Sete a dez dias de
fermentação entre 18°C e 26°C, para
melhor extração de cor e aromas.

Apreciação: Verdadeiro ícone da
indústria australiana, a vinícola Jacob´s
Creek produz rótulos de personalidade e
elegância, de fácil harmonização e
bastante apreciados em todo o mundo.

Harmonização: Ideal para acompanhar
filés grelhados, pizza e massas com
molho de tomate.

Chardonnay

Grau: 12,7 % vol.

Castas: Chardonnay

Vinificação: Considerável esforço é
empregado para assegurar que cada
vinhedo de Chardonnay seja colhido no
momento exato para que seja feito o
melhor vinho. Fermentação em baixa
temperatura para manter o frescor e a
acidez.

Apreciação: Vinho de cor amarelo palha
com reflexos esverdeados. Com aromas
cítricos com toques de melão maduro. No
paladar é seco, médio corpo, acidez
definida, com notas de limão e melão,
final refrescante e harmônico.

Harmonização: Ideal para acompanhar
queijos suaves e massas com molhos
leves.



Este produto é um oferecimento especial da Cave D’Or em parceria com a Jacob´s Creek uma empresa, reconhecida
internacionalmente e produz vinhos australianos que alinham tradição e tecnologia inovadora. Conheça nossos produtos e
surpreenda-se!

A DOCWINE é uma jovem importadora de vinhos, localizada no Rio de Janeiro, mas que nasceu em Portugal, país que tem o
mais antigo sistema de região demarcada do mundo, “a do Douro”. Com a expansão para França e Itália surgiram parcerias de
tradição e prestigio, capazes de trazer vinhos agradáveis, de alto valor e excelente custo benefício. Nossa missão é surpreender
nossos clientes com rótulos que transmitam a alma e a qualidade dos vinhos do Velho Mundo!

A Cave D'Or é um charmoso bistrô localizado no Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro. Oferecemos uma grande variedade
de vinhos e bebidas finas de diversos países, além de uma deliciosa delicatessen que surpreende com as mais inesquecíveis
harmonizações. Disponibilizamos cursos, festivais, confrarias, além de eventos fechados para grupos ou empresas, sempre com
a qualidade da Cave D’or.

Elaborado por Cave D’Or Bistrô e Beer Garden  |  Contato: +55 21 98187 8188


