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A HISTÓRIA
A filosofia de trabalho da Monte Agudo se
baseia em elaborar vinhos da mais alta
qualidade em terroir de altitude e manter
constante sua capacidade de inovação e
experimentação.

Com o sonho de produzir vinhos de qualidade
em um terroir único com solo, temperatura e
altitude diferente das demais regiões
produtoras do Brasil, foi fundada em 2004 a
Vinhedos do Monte Agudo.

Uma empresa familiar fundada pelo médico
pediatra Leônidas Ferraz e o produtor de
grãos Alceu Muller, deram início ao plantio
dos vinhedos com mudas vindas da França.
As vinhas foram implantadas no dia 06 de
janeiro de 2005, Dia dos Reis Magos. Por isso
costumam dizer que os vinhos foram
presentes provenientes do terroir de São
Joaquim, a 1.280 metros de altitude na Serra
Catarinense.



A HISTÓRIA

Em decisão conjunta entre os
proprietários e o enólogo, optaram por
cultivar as vinhas em formato “Y” ou
manjedoura, método usado em países
com tradição vitivinícola, que garante
maior incidência do sol aos cachos.
Como resultado, as uvas tem mais cor e
brilho, e mais importante ainda,
registram mais polifenóis, que são
antioxidantes naturais com efeitos
comprovados na saúde do coração.

As cepas plantadas foram a
Chardonnay, Cabernet Sauvignon e
Merlot, e hoje também Sauvignon Blanc.
O resultado foi uma expressão do terroir,
originando vinhos complexos e com
capacidade de guarda.



A HISTÓRIA

Atualmente, a Monte Agudo tem um
intenso envolvimento da família Rojas
Ferraz no gerenciamento da empresa e
também no receptivo, o Leônidas soube
transmitir cada detalhe da paixão pelo
vinho e sonhos para seus filhos.

Hoje, toda a cadeia produtiva de uvas e
vinhos, comercialização dos produtos e
o receptivo dos visitantes na unidade de
São Joaquim está nas mãos de suas
filhas Carolina e Patrícia que se
destacam em um ambiente, tipicamente,
masculino.
A gestão de sistemas e financeiro está a
cargo de seu único filho Leônidas.



PRINCIPAIS CASTAS

Cabernet Sauvignon

Esta casta tem como característica importante a
grande adaptabilidade em diferentes locais do
mundo. Apresenta, em geral, baixa produtividade,
o que leva à produção de vinhos melhores. Tem
bastante afinidade pelo carvalho e o aroma de
baunilha cedido pela madeira suaviza a
agressividade natural do vinho novo. Ao mesmo
tempo é também versátil, gerando desde tintos de
grande cor e corpo, passando pelos tintos leves,
rosados e espumantes.

Merlot

Tem boa adaptabilidade e é amplamente cultivada
em todo o mundo. No Brasil é a casta tinta que é
exigida na nossa primeira e por enquanto única
denominação de origem (DO Vale dos Vinhedos),
para receber no rótulo a designação Vale dos
Vinhedos o vinho tinto, além de cumprir outras
exigências tem que ter em sua composição pelo
menos 85% de Merlot. Quando colhida logo que
atinge a maturação ideal dá origem a vinhos que
denotam aromas de frutos vermelhos e negros
mais frescos porquanto mais ácidos como
morangos, framboesas, groselha, e se mantém
com mais frescor pois conserva índices mais altos
de acidez, mais estruturados e elegantes do que
quando são deixadas mais tempo no pé para
amadurecer um pouco mais, nesse caso dominam
mais intensamente aromas de frutos vermelhos e
negros mais maduros como ameixa, mirtilo,
amoras, notas de chocolate.



PRINCIPAIS CASTAS
Chardonnay

Conhecida como a rainha das uvas brancas e
cultivada em quase todos os países viticultores. É
largamente utilizada para a elaboração de vinhos
brancos secos e de vinho espumante. Pouco
aromática, podem apresentar nos vinhos as mais
diversas características organolépticas.

Sauvignon Blanc

A Sauvignon Blanc é uma variedade branca de origem
francesa, da região de Bordeaux e do leste do vale do
Loire. Seu nome tem origem nas palavras “sauvage”,
que quer dizer selvagem, e “vingnon”, significa vinha.

A famosa Cabernet Sauvignon junto como a Cabernet
Franc, são consideradas os “pais” da Sauvignon Blanc
que é uma variedade bastante popular pelo mundo.

- Mudas provenientes da França.

- Vinhedos implantados no dia 06 de janeiro de 2005.

- 1.280 metros de altitude na localidade Fazenda Morro Agudo, parte da cidade

de São Joaquim, na Serra Catarinense.

- 4 variedades: Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay e Sauvignon Blanc.

- Terreno extremamente acidentado beneficiando a drenagem do solo.
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Monte Agudo

Entendemos que uma das principais 

características do vinho é proporcionar 

momentos inesquecíveis na presença de 

boas companhias.



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

Sublime

Grau: 13% vol.

Castas: Merlot

Vinificação: Fermentação alcoólica de 25
dias em tanques de aço inoxidável em
baixa temperatura (média de 15 graus)
para beneficiar a extração de aromas.

Apreciação: Rosé vermelho vivo, com tons
alaranjados que lhe conferem notas
cobreadas. A acidez viva e a leveza dos
taninos revelam em boca, sabores e
aromas cítricos que findam salientando um
retrogosto agradável de lima.

Harmonização: Peixes em geral, camarão,
crustáceos, culinária japonesa e oriental,
carnes brancas, comidas leves.

Sinfonia Rosé Brut

Grau: 12,5% vol.

Castas: 65% de Merlot e 35% Cabernet
Sauvignon

Vinificação: Método Charmat longo, com
6 meses de contato com as leveduras.

Apreciação: Apresenta coloração rosa
claro vivo, com perlage fino, intenso e
persistente. Aroma frutado com nuances
de goiaba e cereja com calda, mesclado
com leves notas de pão torrado e de
fermento. Na boca, percebe-se um bom
volume graças ao seu intenso perlage e
álcool adequado. Retrogosto macio e
persistente que põe em evidência um
agradável sabor frutado.

Harmonização: Aperitivos, frutos do mar
em geral, massas leves, carnes
grelhadas e assadas, queijos
maturados.



CARACTERÍSTICAS E HARMONIZAÇÕES

Unoaked

Grau: 13,1% vol.

Castas: 100% Chardonnay

Vinificação: Fermentação alcoólica
realizada em tanques de aço inoxidável.
Após a fermentação, estágio de
aproximadamente 4 meses das leveduras
em contato com vinho para obtermos
sabores mais cremosos e amanteigados.

Apreciação: Amarelo claro com tons
esverdeados. A carambola, o mel e a
compota de pera dominam as notas. Em
boca é marcado pela acidez viva de
nuance cítrica que reveste um corpo
médio e elegante baseado no bom ataque
do álcool e no longo retro gosto de lima.

Harmonização: Queijos de massa mole e
sabor suave como brie e camembert,
carnes brancas, massas com molhos
leves, peixes e frutos do mar.

Vivaz

Grau: 12,6% vol.

Castas: 100% Sauvignon Blanc

Vinificação: Fermentação alcoólica
prolongada em tanques de aço inoxidável
em baixa temperatura para beneficiar a
extração de aromas e sabores.

Apreciação: Amarelo palha. Com acidez
viva, e toque de grama cortada muito
típico do terroir Joaquinense, mas também
preservando os aromas de maracujá e
abacaxi característicos da casca. A acidez
viva e a leveza revelam as características
de refrescância e elegância do terroir de
altitude.

Harmonização: Frutos do mar, peixes,
comida japonesa e saladas.



CARACTERÍSTICAS E HARMONIZAÇÕES
Expressões de Altitude

Grau: 12,9% vol.

Castas: 100% Chardonnay

Vinificação: 10 meses em barricas de
carvalho francês novos.

Apreciação: Vinho alegre de cor
amarelo claro com tons esverdeados
que demonstram sua jovialidade. A
carambola, o mel e a compota de pera
dominam as notas aromáticas que
permitem a complementação
harmoniosa de toques sutis baunilha.
Em boca é marcado pela acidez viva de
nuance cítrica que reveste um corpo
médio e elegante baseado no bom
ataque do álcool e no longo retro gosto
de lima.

Harmonização: Peixe, aves, frutos do
mar e mesmo alguns mais complexos
como carnes assadas, lombinho de
porco, bacalhau e risotos encontram
nele uma grande opção para
harmonização.

Cabernet Sauvignon / Merlot

Grau: 13,4% vol.

Castas: Cabernet Sauvignon (65%),
Merlot (35%)

Vinificação: Amadurecido por 12 meses
em barricas de carvalho 2/3 francesa e
1/3 americana de primeiro e segundo
uso.

Apreciação: Vinho tinto estruturado de
cor vermelho vivo intenso. Apresenta
um conjunto olfativo que salienta notas
florais de jasmim e de violeta mescladas
a um agradável aroma de café tostado e
chocolate branco. Sua força gustativa
se baseia na presença de taninos
marcantes e macios que se integram de
forma harmoniosa com o álcool, bem
como, denota um retrogosto longo e
floral.

Harmonização: Queijos maturados,
carne de cordeiro, nas mais variadas
formas de preparação. Massas com
base de molhos madeira e funghi não
muito condimentados.



Este produto é um oferecimento especial da Cave D’Or em parceria com a Monte Agudo uma empresa, reconhecida
internacionalmente e produz vinhos brasileiros 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


