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A REGIÃO

A Familia Aicardi está localizada em San Patricio
del Chañar, Patagônia no que é conhecido como
a nova fronteira do vinho. Uma adega
especialmente desenhada para abrir uma nova
dimensão na arte de fazer vinho.

Escolhemos aquele lugar por muitas razões;
abundante água pura que desce da serra, clima
estável com pronunciadas diferenças de
temperatura tanto entre as estações quanto entre
o dia e a noite, terreno rochoso ideal para os
vinhedos que desdobram suas cores entre
colinas suaves. Bebemos e fazemos vinho,
unimos tradição e tecnologia fazendo o passado
e o futuro caminharem juntos.

Nossos vinhos são produzidos da maneira mais
natural possível para que reflitam o melhor do
terrior.



A REGIÃO

San Patricio del Chañar tem vários diferenciais
em comparação com outros terroirs da Argentina,
inclusive com os de Rio Negro, província vizinha.

Nesta região da província a umidade é muito
baixa — o regime de precipitações apenas atinge
os 140 mm anuais — e junto à latitude gera uma
amplitude térmica muito marcada que define uma
boa acidez natural.

Já o sol permite que os taninos amadureçam de
forma gradual, favorecendo altos níveis de
concentração fenólica.

O vento patagônico, constante e intenso, é outro
fator preponderante na definição dos vinhos
deste solo. Para se proteger de seus efeitos, as
uvas desenvolvem peles grossas que
proporcionam concentração de cor e estrutura de
forma natural.

Por sua vez, estes ventos garantem a
salubridade do vinhedo. Esta característica faz
com que não seja necessário o uso de produtos
para prevenir ou combater enfermidades, o que
conserva a pureza aromática do lugar e a
tipicidade varietal das uvas.



PRINCIPAIS CASTAS

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. 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.

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.



PRINCIPAIS CASTAS

Pinot Noir

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.

Cabernet Franc

Produz vinhos de corpo leve a médio, cor de
média profundidade, com boa acidez e macios.
Aromas evidentes de frutos negros e vermelhos
como groselha e framboesa, notas florais de
violetas, dependendo da região algum toque
mineral, de pimenta e notas vegetais. Além de
fazer parte do corte bordalês, também está
presente no Vale do Loire onde é a principal casta
tinta.



PRINCIPAIS CASTAS
Moscatel



• Assim como em muitas regiões da 
Argentina, o Malbec é a cepa com 
maior superfície em San Patricio del
Chañar e representa uma terça parte 
do total cultivado. 

• Logicamente, o perfil deste varietal 
nesta zona, localizada a 350 metros 
de altitude na latitude 38° sul, é 
muito diferente à de outras origens.
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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

Parcela Única
Cabernet Franc

Grau: 14,6% vol.

Castas: 100% Cabernet Franc

Vinificação: São envelhecidos por 12
meses em barris de carvalho francês
e americano e depois permanecem
em garrafa por mais 18 meses, antes
de serem comercializados.

Apreciação: Vermelho rubi intenso
com reflexo violeta, brilhante. Nariz
expressivo com notas de frutas como
morangos e groselha. Notas de
pimenta preta e rosa. Taninos
redondos e persistentes. É muito
elegante e harmonioso, com final
fresco, mineral e complexo.

Harmonização: Carnes magras,
assadas ou marinadas. Carnes de
javali e cordeiro. Boa alternativa para
peixes gordos.

Parcela Única
Cabernet Sauvignon

Grau: 14,2% vol.

Castas: 100% Cabernet Sauvignon

Vinificação: São envelhecidos por
12 meses em barris de carvalho
francês e americano e depois
permanecem em garrafa por mais
18 meses, antes de serem
comercializados.

Apreciação: Cor vermelho rubi
intenso, brilhante. Nariz expressivo
com notas de frutas como cassis,
morango e groselha negra. Notas de
pimenta preta e pimentões
vermelhos. Taninos redondos e
persistentes. É um vinho elegante e
equilibrado, com bom corpo e
estrutura..

Harmonização: Carnes vermelhas,
carnes de javali, coelho e cordeiro.
Ensopados. Alimentos com molhos
fortes e carnes grelhadas.



CARACTERÍSTICAS E HARMONIZAÇÕES

Parcela Única Malbec

Grau: 14,3% vol.

Castas: 100% Malbec

Vinificação: São envelhecidos por 12
meses em barris de carvalho francês e
americano e depois permanecem em
garrafa por mais 18 meses, antes de
serem comercializados.

Apreciação: Vermelho rubi intenso com
reflexos violeta, brilhante. Caráter
frutado com predominância de aromas
frutados como ameixas, cerejas,
framboesas e mirtilos. É um vinho
fresco, com boa acidez, notas de
baunilha e café devido à passagem
pelo carvalho.

Harmonização: carnes magras,
assadas ou marinadas com algumas
especiarias e azeitona. Carne
Agridoce. Carnes de caça. Boa
alternativa para peixes gordos.

Parcela Única Pinot Noir

Grau: 14,6% vol.

Castas: 100% Pinot Noir

Vinificação: São envelhecidos por
12 meses em barris de carvalho
francês e americano e depois
permanecem em garrafa por mais
18 meses, antes de serem
comercializados.

Apreciação: Cor vermelha rubi,
límpido e brilhante. Nariz elegante
com notas florais como violetas e
frutas frescas, como cerejas. As
notas de baunilha fornecidas pelo
carvalho são muito bem integradas.
Vinho equilibrado com taninos
redondos, boa estrutura e
acabamento longo.

Harmonização: Peixes assados,
queijos de média cremosidade,
massas e carnes temperadas com
especiarias..



CARACTERÍSTICAS E HARMONIZAÇÕES
Barrel Fermented
Cabernet Franc

Grau: 14,3% vol.

Castas: 100% Cabernet Franc

Vinificação: São fermentados e
envelhecidos em barris de carvalho
francês e americano por 18 meses e
depois permanecem em garrafa por
mais 18 meses, antes de serem
comercializados.

Apreciação: Vermelho rubi com
reflexos violeta. Notas torradas de
carvalho francês e os aromas de frutas
vermelhas e especiarias, resultando
em um buquê complexo e sofisticado.
Termina com uma nota balsâmica
refrescante e refinada. É um vinho
elegante, com taninos firmes e
aveludados, que dão um final longo e
persistente.

Harmonização: Carnes vermelhas,
assadas ou marinadas. Carnes de
javali e cordeiro.

Barrel Fermented Malbec

Grau: 14,1% vol.

Castas: 100% Malbec

Vinificação: São fermentados e
envelhecidos em barris de carvalho
francês e americano por 18 meses e
depois permanecem em garrafa por
mais 18 meses, antes de serem
comercializados.

Apreciação: Vermelho rubi profundo
e brilhante. Aromas de violetas e
flores brancas, com notas suaves. O
envelhecimento de 18 meses em
carvalho proporciona uma grande
complexidade aromática, e os
aromas de café e baunilha em
harmonia com as notas frutadas. É
um vinho de taninos firmes e boa
acidez natural, resultando em um
final longo e persistente.

Harmonização: Carnes vermelhas,
assadas ou marinadas. Carnes de
javali e cordeiro.



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


