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A HISTÓRIA

Um dos mais renomados enólogos brasileiros Antônio
Agostinho Czarnobay fez do vinho sua paixão e
profissão há mais de 40 anos.

Após mais de três décadas de trabalho na indústria
vitivinícola brasileira, partiu em busca do sonho de
cultivar vinhedos e elaborar vinhos únicos, com
produção limitada em Encruzilhada do Sul, na Serra
do Sudeste do Rio Grande do Sul, com seis hectares
de uvas, entre elas Chardonnay, Merlot, Touriga
Nacional, Cabernet Sauvignon, Ancelotta, Viognier e
Sauvignon Blanc.



A HISTÓRIA

O ano de 2012 marcou o início da comercialização
dos vinhos da Bodega Czarnobay com o
lançamento do espumante Pedregais Brut e o vinho
Alto das Figueiras Merlot, os nomes têm origem a
lugares da região, assim como o Monte Castelo.

Na safra seguinte a Touriga Nacional integra a linha
Alto das Figueiras. Depois de alguns anos foi
lançado o AAC Corte N°1, cujas iniciais fazem
referência ao fundador, um assemblage de
variedades de uvas e safras. Recentemente, nosso
primeiro vinho branco Monte Castelo Viognier
Chardonnay e atualmente o Sauvignon Blanc
completam nossa produção limitada de mais ou
menos de 15 mil garrafas entre Espumantes e
Vinhos.



TERROIR

Nosso terroir, localizado a 160 quilômetros de Porto
Alegre, no município de Encruzilhada do Sul, é hoje
um dos principais polos da viticultura brasileira, com
altitude que varia de 400 a 500 metros acima do
nível do mar.

A região apresenta solos arenosos, originários de
rochas graníticas, com baixa retenção de umidade,
temperatura anual média de 17ºC, com dias
quentes e secos e noites frias.

De setembro a março tem-se mais de 1500 horas
de insolação. Ou seja, superior ao mínimo de 1250
horas necessárias para o cultivo de videiras, o que
resulta em uvas com alta concentração de
açúcares, compostos aromáticos, taninos e
antocianinas (matéria corante) e acidez média.

Os vinhos tintos destacam-se pelo excelente
potencial de envelhecimento, enquanto os brancos
e espumantes apresentam grande frescor e
equilíbrio gustativo.



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.

Sauvignon Blanc

Uma uva muito conhecida que produz vinhos de
alta qualidade nas regiões de Bordeaux, Bergerac
e Vale do Loire. Na África do Sul é chamada de
Blanc Fumé, enquanto que nos Estados Unidos e
México Fumé Blanc. Todavia é uma uva plantada
na grande maioria dos países produtores de vinho,
afinal de contas é por isso que é considerada uma
vinha internacional. No rótulo dos seus vinhos
cada vez mais se encontra o nome Sauvignon
Blanc.

A Sauvignon Blanc também é uma das “mães” da
famosa uva Cabernet Sauvignon, que veio do
cruzamento natural com a Cabernet Franc.

Uma cepa que produz um vinho seco e
refrescante, e também é usada em corte em
alguns dos vinhos de sobremesa franceses mais
famosos, como o conhecido Sauternes e Barsac.
No seu aroma podemos identificar toques de
groselha, frutas exuberantes, mel, cera de
abelhas, baunilha, banana, abacaxi e limão entre
outros.



PRINCIPAIS CASTAS

Touriga Nacional

Abundância dos aromas primários é uma
característica da casta, apresentando-se
simultaneamente floral e frutada, sempre intensa e
penetrante. A Touriga Nacional dá vinhos tintos,
encorpados, poderosos e com excepcionais
qualidades aromáticas. No seu aroma macio e
quente predominam as notas de frutos silvestres
maduros, tais como; amora e mirtilo, com nuances
florais que lembram violeta, rosmaninho e por
vezes esteva. Origina vinhos com boa graduação
alcoólica, harmoniosos e com excelente
capacidade de envelhecimento, ganhando
complexidade aromática com o estágio em barrica.

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

Ancelotta

A Ancellotta é uma variedade de uva de cor bem
escura. Normalmente, esta uva é usada na
mistura (blend, assemblages) de vinhos tintos.
Curiosamente, a Ancellotta encontra lar na Itália,
com 26% da produção mundial. Na Argentina,
muito próxima da Itália, com 24% da produção. E
no Brasil, com 50% da produção mundial.

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.



Bodega Czarnobay

Elabora vinhos finos e espumantes na 

Serra do Sudeste, em Encruzilhada do 

Sul, a 500 metros de altitude.



Czarnobay



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

Monte Castelo Viognier e
Chardonnay

Grau: 13% vol.

Castas: Viognier e Chardonnay

Vinificação: Estágio em barricas de
carvalho.

Apreciação: Coloração amarelo dourada
com reflexos esverdeados. Aromas
florais e frutados, destacando-se
pêssego e damasco, muito bem
integrados com toques amanteigado e
de baunilha, provenientes do estágio em
barricas de carvalho. Na boca, é
concentrado e persistente, tendo ao
mesmo tempo frescor e elegância.

Harmonização: Ideais para queijos de
massa mole, como brie e camembert.
Também harmonizam muito bem com
peixes e massas em molho branco.

Monte Castelo Sauvignon Blanc

Grau: 13,8% vol.

Castas: 100% Sauvignon Blanc

Vinificação: Este vinho tem apenas
passagem em inox, o que o caracteriza um
vinho jovem e fresco.

Apreciação: Límpido e brilhante, de cor
amarelo palha, com reflexos esverdeados.
Aromas de frutos tropicais como maracujá
e araçá, macela e sálvia. Fresco, leve e
delicado, com bom volume de boca.

Harmonização: Excelente para sushi e
ceviche. Peixe ao molho de ervas,
legumes, queijos frescos e de cabra.



CARACTERÍSTICAS E HARMONIZAÇÕES

Pedregais Brut

Grau: 12,4% vol.

Castas: Chardonnay, Pinot Noir e
Riesling Itálico

Vinificação: Elaborado com as uvas
Chardonnay e Pinot Noir pelo método
Charmat Longo.

Apreciação: oloração amarelo palha,
ligeiramente esverdeado. Borbulhas finas
e persistentes. Fresco e frutado com
notas de maçã, pêssego e melão, toques
de levedo. Bem estruturado, com
cremosidade e frescor final agradável e
persistente.

Harmonização: Indicado para
acompanhar peixes, frutos do mar, sushi,
frango grelhado, molhos brancos pouco
condimentados.

Czarnobay AAC Nº 2

Grau: 12,6% vol.

Castas: Merlot, Ancelotta, Cabernet
Sauvignon e Touriga Nacional

Vinificação: Estágio de 14 meses em
barrica francesa. Bom potencial de
guarda.

Apreciação: Cor rubi intenso com boa
tonalidade. Aroma de frutas vermelhas
maduras e em caldas, com notas
amadeiradas lembrando tostado, tabaco,
café e chocolate. Paladar intenso, muito
bom volume de boca e elegância,
excelente persistência, retro gosto
agradável.

Harmonização: Carnes vermelhas
condimentadas e massas.



CARACTERÍSTICAS E HARMONIZAÇÕES

Alto das Figueiras Merlot

Grau: 13,6% vol.

Castas: 100% Merlot

Vinificação: Clássica com maceração
prolongada. Parte do vinho estagiou
em barricas de carvalho francês de
segundo uso por 8 meses e parte
permaneceu em tanques de inox.

Apreciação: Coloração rubi intenso
com reflexos violáceos. Frutado, com
toques amadeirados como cacau,
especiarias e tostados. Excelente
volume e frutado de boca com acidez
equilibrada e muito boa persistência.

Harmonização: Acompanha bem
carnes vermelhas, como picanha por
exemplo, especialmente cordeiro,
além de molhos vermelhos não
apimentados.

Alto das Figueiras Touriga
Nacional

Grau: 13,4% vol.

Castas: 100% Touriga Nacional

Vinificação: Clássica com maceração
prolongada. Parte do vinho estagiou
em barricas de carvalho francês de
segundo uso por 4 meses e parte
permaneceu em tanques de inox.

Apreciação: Coloração rubi intenso,
violáceo. Predomínio floral (lírio e
violetas), frutado com toque de
especiarias. Muito bom volume de
boca com acidez marcante, fresco,
equilibrado, persistência e potencial
de guarda.

Gastronomia: Excelente escolha
para acompanhar pratos gordurosos,
ou queijos tipo parmesão e grana
padano.



Este produto é um oferecimento especial da Cave D’Or em parceria com a Bodega Czarnobay 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


