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A REGIÃO
A região noroeste da Argentina é uma região
geograficamente ampla. Localiza-se entre 22° e
29° de latitude sul. Inclui o sul da província de
Jujuy, parte das províncias de Salta, Catamarca,
La Rioja e o noroeste de Tucumán. O cultivo da
videira encontra sua melhor expressão nos vales
de montanha irrigados, cuja altitude varia entre
1.000 e 2.000 metros acima do nível do mar,
como Cafayate em Salta, Santa María e
Tinogasta na província de Catamarca e Chilecito
em La Rioja.

Apesar da grande amplitude latitudinal que esta
região apresenta, o cultivo se concentra nos
vales, de modo que a área que atende às
condições de irrigação e altitude exigidas não é
muito grande. Com efeito, esta região representa
5,70% da área de vinha do país.

Os Vales Calchaquíes são os mais famosos da
região, sendo assim chamados o conjunto de
vales profundos, de grande altitude, que formam
as serras a oeste de Salta, incluindo também o
noroeste de Tucumán e o norte de Catamarca.
Abrange: La Poma, Cachi, Molinos, Angastaco,
San Carlos e Cafayate na província de Salta, a
cidade de Amaicha e Colalao em Tucumán e
Santa María em Catamarca.



A REGIÃO

De clima temperado, com notáveis   amplitudes
térmicas e extraordinária transparência
atmosférica. Os verões são longos. Geadas
tardias ocorrem ocasionalmente na primavera,
embora o período sem geadas seja extenso,
abrangendo os meses de outubro a abril.

Os solos são geralmente franco-arenosos ou
arenosos com uma elevada proporção de areia
fina. O perfil do solo é profundo com um subsolo
um tanto rochoso que garante uma excelente
permeabilidade e a lixiviação de sais nocivos.

A água de irrigação vem principalmente dos rios
Calchaquí e Santa María e de numerosos cursos
d'água afluentes desses coletores. A água
também é captada do subsolo por meio de
perfuração.



LOCALIZAÇÃO

Localizado no coração da Quebrada
de Las Flechas no km. 4408 da rota
nacional Nº 40 Km. e a 5 Km. da
cidade de Angastaco dentro do
departamento de San Carlos, sendo
este córrego um dos pontos turísticos
mais importantes da referida rota.



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

Torrontes

A Torrontés Riojano, a que mais se destaca na
Argentina, gera vinhos brancos com alto nível de
acidez e muito aromáticos, com aromas
semelhantes ao da uva Moscatel. Ela é um
cruzamento natural entre a Muscat de Alexandria
com a Criolla Chica, esta última chamada de
Mission, na Califórnia. Apesar de ser encontrada em
outros países, a Argentina concentra a maior parte
dos vinhedos de Torrontés do mundo. No país é
cultivada principalmente em Catamarca, La Rioja,
Mendoza, Salta, San Juan e Rio Negro.



PRINCIPAIS CASTAS
Moscatel



O armazém tem uma área de 1.100 metros quadrados
construídos. É uma adega boutique com capacidade
de 160.000 litros com possibilidade de dobrar e até
triplicar sua capacidade com a infraestrutura atual e
com possibilidade de ampliações se necessário.

É uma adega em que até o mais ínfimo detalhe é
cuidado para produzir vinhos de alta qualidade. É uma
das poucas adegas localizadas nos vales em que a
gravidade funciona: toda a moagem é feita
aproveitando o desnível natural do terreno a mais de
um metro de altura em relação às bocas superiores
dos tanques.

Todas as paredes são em tijolo aparente com janelas
para ventilação e com pormenores de tijolos de vidro
para que a luz natural entre na adega, as paredes com
maior exposição solar são duplas com câmaras
isolantes para conseguir maior isolamento térmico.



A cobertura é do tipo parabólica e também possui uma membrana especial de 15 mm de espessura em toda a
sua superfície para evitar também a passagem de calor.

Tem uma adega subterrânea de 125 metros. Praças que tem uma temperatura adequada para o verão de barris.

Possui um laboratório completo para realizar todas as análises necessárias ao cuidado dos vinhos.

Tem ainda um escritório - sala de reuniões com vista para todo o interior da adega.
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Vinhos de Altura.



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

Cabernet Sauvignon

Grau: 13,8% vol.

Castas: Cabernet Sauvignon

Vinificação: Estagiou 8 meses em
barricas de carvalho francês de 1ª
qualidade.

Apreciação: Um vermelho intenso
com tons de rubi. Aroma de frutos
maduros. Muito corpo, estrutura e
taninos fortes, com acidez límpida e
graduação alcoólica média a alta.

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

Reserva Torrontes

Grau: 13,5% vol.

Castas: 100% Torrontes

Vinificação: Embarricado por 12
meses em carvalho francês.

Apreciação: De cor amarelo pálido
com tons esverdeados, reflexos
prateados, de brilho intenso, com
boa tonalidade, sem turvação, sem
agulhas. Macio, fresco, ótimo típico
da região com excelente
concentração, final longo,
equilibrado e elegante.

Harmonização: Ideal para
harmonizar com queijos, peixes,
frutos do mar, sushi. Comidas
típicas do Norte como locro, humita,
tamales e empanadas de Salta.



CARACTERÍSTICAS E HARMONIZAÇÕES

Reserva Cabernet Sauvignon

Grau: 13,8% vol.

Castas: Cabernet Sauvignon

Vinificação: Estagiou 12 meses em
barricas de carvalho francês de 1ª
qualidade.

Apreciação: Vermelho intenso com
tons de rubi. Aroma de frutos
maduros. Muito corpo, estrutura e
taninos fortes, com acidez límpida e
graduação alcoólica média a alta.

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

Reserva Malbec

Grau: 14,7% vol.

Castas: Malbec

Vinificação: 50% deste Malbec ficou
armazenado por 12 meses em
barricas de carvalho francês.

Apreciação: Cor vermelho rubi
intenso, veludo intenso com matizes
violáceos. Equilíbrio entre a madeira
e os aromas de frutas maduras.
Destacamos notas de marmeladas e
especiarias. Taninos dispostos a
esperar uma guarda ou para bebê-lo
imediatamente.

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



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


