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A HISTÓRIA

Somos uma vinícola de raízes profundas na Serra da
Mantiqueira. Lugar de beleza singular que buscamos
expressar através da tipicidade dos nossos vinhos, no
mais puro conceito “Mantiqueira to Glass”.

Nossos vinhedos estão instalados em uma
propriedade adquirida com o único propósito de
produzir vinhos de alta qualidade. Por essa mesma
razão, trabalhamos exclusivamente com uvas próprias,
cultivadas nos vinhedos Alto Mar e Mosaico.

Utilizamos equipamentos e processos de vinificação de
última geração, assegurando que as características tão
especiais dos nossos vinhedos sejam refletidas de
forma plena e perceptível em cada um dos nossos
rótulos.

Produzimos em pequena escala, com atenção especial
a cada videira, a cada fruto. Temos obsessão pela
perfeição!

Somos artesãos do vinho e trabalhamos todos os dias
para transportar a Serra da Mantiqueira à mesa dos
nossos clientes.



SUSTENTABILIDADE

A adoção de práticas que minimizem o impacto ambiental
das nossas operações e que promovam o bem-estar dos
nossos colaboradores e da comunidade do entorno é uma
premissa da Vinícola Artesã.

Nossos vinhedos ocupam aproximadamente 50% da área
total da propriedade onde estão implantados, sendo o
restante coberto por vegetação nativa. Após a aquisição
da propriedade em 2015, centenas de árvores nativas e
exóticas foram plantadas com o intuito de aumentar a
biodiversidade, prover alimento à fauna local e melhorar a
capacidade de infiltração de água no solo. Pitangueiras
(Eugenia uniflora), cerejeiras-do-rio-grande (Eugenia
involucrata), jabuticabeiras (Myrciaria jaboticaba), oliveiras
(Olea europea) e muitas outras espécies compõem a
paisagem.

Não utilizamos irrigação no manejo das nossas videiras.
Acreditamos que um recurso natural cada vez mais
escasso como a água deve ser destinado a outras
prioridades como o abastecimento das nossas cidades.



SUSTENTABILIDADE
Durante momentos específicos do ciclo de
desenvolvimento das videiras, semeamos adubos-verdes
nas entrelinhas do vinhedo. Adubação verde é o cultivo de
espécies vegetais com o intuito de melhorar as condições
físicas, químicas e biológicas do solo. Essa prática traz
inúmeros ganhos ambientais como o aporte de matéria
orgânica, a descompactação do solo, o aumento da
biodiversidade e a proteção contra a erosão.

Em 2018, juntamente com a empresa Viman Sistemas,
desenvolvemos o VitiTech®, software de gerenciamento
de vinhedo e vinificação. Com esse salto de inovação
somos hoje capazes de rastrear todas as atividades
realizadas no vinhedo e na vinícola, desde a poda da
videira até o engarrafamento do vinho. Todo o
monitoramento de doenças e pragas é feito de forma
individualizada, parcela a parcela, agindo apenas onde
está o problema e no momento mais adequado. Com isso
conseguimos reduzir consideravelmente o número de
pulverizações em nossos vinhedos.

Nossa política de rastreabilidade total nos permite medir o
impacto e definir metas de redução todos os anos.

Adicionalmente, buscamos utilizar garrafas mais leves e
rolhas elaboradas com cortiça natural para os vinhos que
produzimos com o objetivo de diminuir nossa pegada
ecológica em toda a cadeia de suprimentos.

Inovação e sustentabilidade estão no DNA da Vinícola
Artesã desde a sua fundação.



TERROIR

Os vinhos da Vinícola Artesã são produzidos
exclusivamente a partir de uvas cultivadas em
vinhedos próprios, cujo manejo é orientado
integralmente à obtenção de vinhos finos de
qualidade superior.

Nossos vinhedos estão localizados no município
de São Gonçalo do Sapucaí, no sul do estado de
Minas Gerais, pertencendo a região da Serra da
Mantiqueira.

As parcelas estão plantadas em altitudes que
variam de 915 a 1.000 metros, em encostas
acentuadas com orientação nordeste, usufruindo
de excelente exposição à luz solar, drenagem
eficiente e solo de grande diversidade.

O clima é temperado quente (Cwa), com invernos
bastante secos, verões chuvosos e temperatura
anual média próxima aos 20°C.



TERROIR

Durante o outono e o inverno, onde se concentra o ciclo
de produção de nossas videiras, a pluviosidade é baixa
proporcionando uvas com elevada concentração de
açúcar e intensificação de sabores. Devido a altitude, ao
longo do dia as temperaturas são amenas. Com o cair
da noite baixam consideravelmente, garantindo a
amplitude térmica necessária para prolongar o período
de maturação das uvas e, consequentemente, preservar
os aromas varietais e a acidez, características
essenciais para a obtenção de vinhos com perfeito
equilíbrio.

Todas as nossas parcelas são conduzidas com “dupla
poda”. Dessa forma, as videiras são podadas no verão,
se desenvolvem no outono e seus frutos são colhidos no
inverno, diferentemente da grande maioria das regiões
vitícolas do Velho e Novo Mundos onde as uvas são
colhidas no verão ou início do outono.

O município de São Gonçalo do Sapucaí teve papel
relevante durante o Ciclo do Ouro com a descoberta das
Minas do Ouro Fala, às margens do Rio Sapucaí. Por
suas características climáticas bastante propícias à
viticultura, um futuro promissor se apresenta à produção
de vinhos de alta gama, mais de dois séculos após o
munícipio ter vivido seu esplendor econômico no período
colonial.



GEOLOGIA

Embora grande parte do município de São Gonçalo do
Sapucaí tenha formação geológica relativamente recente
(aproximadamente 635 milhões de anos) oriunda de
rocha sedimentar, nossos vinhedos estão em uma área
de formação muito mais antiga, do período Rhyaciano,
há aproximadamente 2,3 bilhões de anos.

Sua composição é procedente de rocha ígnea, fruto do
resfriamento e solidificação de magma, formando no
nosso caso específico, o granito.

Essa particularidade geológica traz reflexos bastante
nítidos aos nossos vinhos, sendo as altas paredes
graníticas do entorno protagonistas da tipicidade
encontrada em cada rótulo produzido pela Vinícola
Artesã.



PRINCIPAIS CASTAS

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.

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. 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.
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NOSSOS VINHEDOS

Em nossa propriedade foram plantados dois
vinhedos: vinhedo Alto Mar e vinhedo Mosaico.
Embora estejam poucos metros distantes um do
outro, possuem solos, exposição e microclima
distintos.

Por uma opção técnica ambos vinhedos são “dry-
farmed”, ou seja, não são irrigados.

Dessa forma, permitimos que nossas videiras
explorem reservas de água em camadas mais
profundas do solo, diferentemente de vinhedos
irrigados em que as raízes se desenvolvem mais
horizontalmente, próximas à superfície.

Como resultado, as plantas são mais resilientes às
mudanças climáticas, produzem frutos com maior
concentração de aromas e sabores e, principalmente,
refletem mais intensamente seu entorno: a tipicidade
da Serra da Mantiqueira.



NOSSOS VINHEDOS

Vinhedo Mosaico

O vinhedo Mosaico foi plantado exclusivamente com
clones selecionados pelo Institut Francais de la Vigne
et du Vin (ENTAV-INRA®) das variedades Syrah,
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot e
Sauvignon Blanc.

Vinhedo Alto Mar

O vinhedo Alto Mar foi plantado exclusivamente com a
variedade Syrah, de clones selecionados pelo Institut
Francais de la Vigne et du Vin (ENTAV-INRA®).



VINHEDO MOSAICO
Como é possível se deduzir pelo próprio nome, o
Vinhedo Mosaico está plantado em um solo de
grande diversidade.

Na área mais elevada é argilo-granítico e argiloso. À
meia-encosta é predominantemente argiloso. Já na
parte mais baixa é argilo-arenoso e argiloso.
Conhecer essas características antecipadamente foi
uma premissa fundamental para determinarmos
qual variedade seria plantada e em qual porção do
vinhedo. De acordo com a composição do solo e
aptidão para a produção de vinhos de qualidade
superior, o Vinhedo Mosaico foi subdividido em 5
parcelas.

Na parte mais alta, mais pedregosa e mais quente
que as demais, plantamos Syrah.

No centro, cuja predominância de argila nos remete
a vinhos de mais corpo e grande potencial de
envelhecimento, optamos por variedades
bordalesas: Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e
Petit Verdot.

Na parte mais baixa, mais fria e com solo
parcialmente argilo-arenoso, escolhemos a
Sauvignon Blanc, com o objetivo de ressaltar os
aromas florais dessa variedade.



VINHEDO ALTO MAR
O nome, um tanto peculiar para uma região distante do
oceano, vem de uma das muitas rochas visíveis no
entorno, que nos remete a uma baleia prestes a iniciar
um salto.

Está localizado em uma encosta granítica, entre 960 e
1.000 metros de altitude, com inclinação bastante
pronunciada, superior a 30° em quase toda sua
extensão. O aclive acentuado proporciona uma
drenagem rápida e eficiente da água da chuva e
excelente exposição à luz. Por outro lado, torna a
mecanização um grande desafio, sendo a maioria das
operações vitícolas executada manualmente.

O solo é bastante pedregoso sendo o granito
predominante. Caracterizado como argilo-granítico, é
capaz de reter água do verão chuvoso e disponibilizá-la
lentamente para as videiras ao longo do período de
estiagem, evitando o estresse hídrico excessivo na fase
de maturação dos frutos.

As videiras foram plantadas adensadas, sendo mais de
6.000 plantas por hectare. Isso corresponde a uma vez
e meia o adensamento típico adotado na região. Como
resultado, há mais competição por água e nutrientes
entre as videiras, que por sua vez respondem com
menor produtividade e frutos de intensa concentração
de aromas e cor.



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

Mar de Morros Sauvignon
Blanc

Grau: 13,8% vol.

Castas: 100% Sauvignon Blanc

Vinificação: Colhidas manualmente.
Posteriormente ao engarrafamento,
descansou em garrafa por pelo
menos 3 meses antes de ser
comercializado.

Apreciação: Coloração amarelo
palha. Apresenta uma ampla paleta
de aromas, desde frutas cítricas
como o limão cravo e cascas de
laranja. Acidez presente, um toque
herbáceo delicado com nuances
adocicadas de flores de pitangueira.

Harmonização: Saladas de folhas
verdes como azedinha, rúcula e
flores de capuchinha, queijos de
cabra e trutas grelhadas.

Mar de Morros Rosé

Grau: 13% vol.

Castas: 100% Syrah

Vinificação: Elaborado com uvas
100% provenientes do Vinhedo
Mosaico, colhidas manualmente de
uma parcela exclusivamente
conduzida para a produção de
vinhos rosé e plantada em solo
argilo-granítico.

Apreciação: Coloração salmão
claro. Delicado aroma de lichia,
frutas vermelhas frescas e um leve
floral. Em boca apresenta bastante
frescor, sutil frutado de geleia de
morangos silvestres equilibrado pela
boa acidez. Final agradável e
persistente com notas de framboesa
madura.

Harmonização: Peixes e frutos do
mar grelhados, comida japonesa.



CARACTERÍSTICAS E HARMONIZAÇÕES

Mar de Morros Syrah

Grau: 14% vol.

Castas: 100% Syrah

Vinificação: O vinho permaneceu
por mais 6 meses em tanque para
estabilização e refinamento.
Posteriormente ao engarrafamento,
descansou em garrafa por pelo
menos 3 meses antes de ser
comercializado.

Apreciação: Rubi profunda. Frutas
vermelhas frescas se sobressaem,
logo dando espaço às frutas negras
como a cereja-do-rio-grande e a
amora. Em boca, taninos agradáveis
acompanhados de boa acidez
ressaltam as especiarias tão típicas
da variedade. Um final persistente
que brinda todos os sentidos.

Harmonização: Acompanha carnes
vermelhas em geral e massas com
molhos mais encorpados.



Este produto é um oferecimento especial da Cave D’Or em parceria com a Vinícola Artesã 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


