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A HISTÓRIA

Foi dado por San Martin e Ohiggins em 1818
após a batalha de Maipú, prelúdio da
independência, após a escritura de San Martin
cruzar os Andes para se juntar a seus irmãos
chilenos.

O próprio Abrazo deu três amigos em 2006,
também argentinos e chilenos, para
empreender a aventura deste vinhedo. Desde
então, tentamos manter nossa vinha aquela
essência de amizade, de amigos e famílias que
se unem para brincar e celebrar a vida; mas
adicionando um profundo respeito pela
natureza e os mais altos padrões de cultivo de
videira e produção de vinho.

Um abraço, sempre presente, sempre se juntando. Símbolo de 
fraternidade, sonhos e grandes aventuras.



A HISTÓRIA

A Viña El Abrazo tem uma marca que a
identifica e reflete uma mistura criativa de dois
símbolos de nossas bandeiras: o sol da
Argentina e a estrela do Chile. Símbolos do dia
e da noite que abraçam cada nascer e pôr do
sol. Ciclos e estrelas do sol que são tão
decisivos na qualidade dos nossos vinhos.

Vários estudos mostram que as vantagens de
um abraço são muito semelhantes à
experiência de tomar um bom vinho:
Reduz o stress e a ansiedade, reduz a pressão
sanguínea, melhora o sistema imunitário, gera
benefícios cardiovasculares, rejuvenesce,
relaxa os músculos, aumenta a confiança e a
segurança e aumenta a auto estima.



QUALIDADE

Cuidando de todos os detalhes da videira e da adega, utilizando
métodos artesanais e sem agrotóxicos. Aproveitando a inclinação
íngreme da nossa vinha.

Do cuidado da videira ao processo de engarrafamento, é feito
manualmente. Um grande vinho é cheio de detalhes infinitos. Todos
os anos aprendemos algo novo, muitas técnicas novas aparecem,
mas o princípio de que a paixão e o trabalho duro são fundamentais
para um bom resultado continua em vigor.

COLABORAÇÃO

Aberto para produzir um vinho colaborativo com um vinhedo argentino,
transformando a amizade dos fundadores em um grande vinho. Algum
dia e em algum lugar, poderemos combinar o melhor do malbec argentino
com o melhor do Carmenere chileno.

Argentina e Chile têm uma das maiores fronteiras do mundo. Fomos
educados que as fronteiras eram para dividir o território dos países, com
a nossa amizade descobrimos que a fronteira é o que nos une e que
temos muito a aprender com as nossas tradições na produção de vinho.
Fizemos várias vezes a estrada que San Martin fez uma vez, cruzando a
cordilheira dos Andes que liga Mendoza a Santiago. Seu espírito
colaborativo levou-o a lutar as mesmas batalhas que seus irmãos
chilenos.

Esse famoso abraço de Maipú inspirou o nome da vinha e também reflete
um dos valores mais fortes da nossa vinha.



GRATIDÃO

Volte em parte ao que recebemos graças à nossa educação e permita
que os jovens dos dois países sejam educados. Para conseguir isso,
dedicaremos uma parte de nossa renda para colaborar com a educação
daqueles que têm o desejo e a capacidade e a falta de recursos.

Sabemos que, por causa de nosso tamanho, por enquanto, não
poderemos mudar a realidade de todos aqueles que por falta de ajuda
não têm acesso a uma educação transformadora, mas faremos nossa
parte e esperamos que nosso exemplo encoraje os outros a fazerem o
mesmo.

RESPEITO

Para o nosso entorno, e todas as pessoas que estão relacionadas com a vinha:
colaboradores e consumidores. Hoje, metade da energia necessária para irrigar o
nosso vinhedo é gerada por uma usina de energia solar. Acumulamos a água do
rio Maipo, transportando-a por mais de 2 km e a uma altura de 200 metros e
depois por gravidade.

O sol que faz parte do nosso símbolo, não só ajuda a amadurecer nossas uvas,
mas também nos ajuda a irrigá-las. Estamos comprometidos em alcançar nossa
completa autonomia energética até 2020. Naquele ano, toda a energia usada no
vinhedo será gerada por nossa usina solar.

1,3 kgr de uvas foram usadas para cada garrafa do nosso grande vinho de
reserva. No hectare destinado a este vinho, plantamos 6.000 videiras. 2.000 de
cada uma das variedades contidas no corte. Sendo um alto vinhedo, um sistema
de irrigação tecnificada foi instalado para fornecer a cada planta a quantidade de
água necessária para o seu desenvolvimento.



PRINCIPAIS CASTAS

Carmenère

Quando colhida antes de completada sua
maturação ideal essa casta aporta aos vinhos
aromas vegetais de folha de tomates intensos, e
desagradáveis, desequilibrando os vinhos. Porém
quando bem madura produz vinhos de cor rubi
profundo, pouco translúcido, aromas que lembram
frutas vermelhas, terra molhada, e pimenta preta,
se passado em barricas pode apresentar baunilha,
chocolate, tabaco. De médio corpo para
encorpado, tanino presente, mas normalmente
com bom equilíbrio, boa acidez, aguenta bem a
guarda. Harmoniza com carnes vermelhas,
massas com molho de tomate, queijos maduros, e
até frutos do mar em preparo com caldos densos.
A Carmenère é a casta ícone do Chile, e o mundo
hoje só pode degustar seus vinhos graças aos
chilenos.

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

Malbec

Apimentada e rica na Argentina, toque de caça,
abundante em groselha, fumaça e alcaçuz em
Cahors, sua terra natal. É uma das cinco uvas
tintas permitidas em Bordeaux, se adaptou
maravilhosamente bem na Argentina onde gera
vinhos completamente diferentes dos seus
exemplares franceses que normalmente são mais
fechados e austeros. Em terras Argentinas produz
vinhos vivazes, aveludados, com alto teor
alcoólico, e boa acidez. Em corte oferece vinhos
bons para serem apreciados jovens, e também
mais maduros, bom para acompanhar queijos,
frios, aves em preparos mais suculentos, carnes
vermelhas, assadas, cozidas e um bom churrasco
(só tomando cuidado com o sal). Seus aromas
mais punjantes são os de frutos negros (ameixa,
mirtilo, etc), tabaco doce, cacau, baunilha. Seus
melhores exemplares são oriundos de Mendoza,
especialmente no Vale do Uco e em Luan de
Cuyó.

Syrah

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.



PRINCIPAIS CASTAS

Pinot Noir

A grande casta da Borgonha, que no solo e clima
da Cote D´OR dá origem ao lendário Romanée-
Conti, um vinho extremamente. É considerada a
casta mais complexa do mundo produz excelentes
vinhos, extremamente elegantes, de tanicidade
relativamente baixa, coloração menos intensa,
aromas excepcionais e sedutores com notas de
cerejas, framboesas, violetas entre muitas outras.
Encontrarmos bons produtos também na
Alemanha, Nova Zelândia, Chile, Argentina,
Austrália, África do Sul.



Vinã El Abrazo
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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

Don Lucho

Grau: 14 % vol.

Castas: Malbec e Cabernet Sauvignon

Vinificação: Vinho tinto elaborado com
vinificação orgânica com corte de 87%
Cabernet Sauvignon e 13% de Malbec,
estagiou por 6 meses em barricas de
carvalho francesas de 2o e 3o uso, o
que o deixa macio mas com a pegada
do corte que apresenta.

Apreciação: Cor vermelho rubi intenso.
Brilhante. Aromas intensos de frutos
vermelhos e negros. Na boca apresenta
bom corpo e boa estrutura com taninos
redondos e macios. O final é persistente
deixando a boca enxuta.

Harmonização: Carnes vermelhas,
assados, cordeiros e massas.

Audacia

Grau: 14 % vol.

Castas: 100% Carmenere

Vinificação: Orgânica com 10 meses de
barrica de carvalho francês

Apreciação: Jovem, brilhante e de cor
rubi intensa. Aroma de frutos vermelhos e
pimenta negra. Redondo, fresco, bastante
frutado e aveludado.

Harmonização: Carnes vermelhas,
assados, cordeiros e massas.



CARACTERÍSTICAS E HARMONIZAÇÕES

Gran Abrazo 2013

Grau: 13,5 % vol.

Castas: 50% Syrah, 40% Cabernet
Sauvignon e 10% Carmenère

Vinificação: Orgânica com 18 meses de
barrica de carvalho francês e
americano.

Apreciação: Rubi intenso e fechado.
Aroma complexo de frutas vermelhas.
Macio da boca, com taninos densos e
equilibrados. Retro gosto persistente e
fantástico.

Harmonização: Acompanha pratos de
carne e queijos intensos. Magnífico com
um Boeuf Bourguignon!

Dengo

Grau: 14 % vol.

Castas: 100% Pinot Noir

Vinificação: Orgânica com colheita
manual, 12 meses de barrica de carvalho
francês e americano.

Apreciação: Rubi com reflexos de
granada. Aromas envolventes evocando
delicadeza e complexidade! Macio da
boca, Levemente mais encorpado que os
Pinot Noir tradicionais, com taninos
redondos. Final persistente e marcante.

Harmonização: Acompanha pratos de
carne e queijos intensos.



CARACTERÍSTICAS E HARMONIZAÇÕES

Gran Abrazo 2015

Grau: 13,5 % vol.

Castas: 38% de Malbec, 28% Syrah,
22% de Cabernet

Vinificação: Orgânica com colheita
manual, 18 meses de barrica de
carvalho francês e americano.

Apreciação: Rubi intenso e fechado.
Aroma complexo de frutas e
especiarias. Macio da boca, com taninos
densos e equilibrados. Final persistente
e fantástico..

Harmonização: Acompanha pratos de
carne e queijos intensos. Magnífico com
um Boeuf Bourguignon!

Gran Abrazo 2014

Grau: 13,5 % vol.

Castas: 38% de Cabernet Sauvignon,
25% Carmenère, 25% Syrah e 12%
Malbec

Vinificação: Orgânica com 18 meses de
barrica de carvalho francês e americano.

Apreciação: Rubi intenso e fechado.
Aroma complexo de frutas vermelhas.
Macio da boca, com taninos densos e
equilibrados. Retro gosto persistente e
fantástico.

Harmonização: Acompanha pratos de
carne e queijos intensos. Magnífico com
um Boeuf Bourguignon!



Este produto é um oferecimento especial da Cave D’Or em parceria com a Vinã El Abrazo uma empresa, reconhecida
internacionalmente e produz vinhos chilenos 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


