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A REGIÃO

Instalada na região mais nobre de Mendoza, ao
pé da Cordilheira dos Andes, o Vale do Uco
proporciona um terroir único e especial, de onde
provém grandes vinhos da Argentina.

Com altitudes que variam de 900 a 1700m, o
clima da região é frio e apresenta grande
amplitude térmica e ótima insolação. Seus solos
pedregosos e aluviais possuem excelente
drenagem.

O vinho Don Mello de Uco surgiu da união entre
um grande apaixonado pelo tema, Durcesio
Mello, com o já veterano renomado produtor de
vinhos, Juan Manoel Ortega, dono da vinícola O.
Fourier e o enólogo José Spisso.



ONDE PRODUZIMOS NOSSOS VINHOS



VALLE DE UCO



PRINCIPAIS CASTAS

Tempranillo

Quando a variedade é submetida a climas mais
amenos produz vinhos bem equilibrados. Os
aromas do vinho podem varias desde tabaco a
especiarias e couro. Tem cachos em formato
cilíndricos, médios e compactos. As cascas das
uvas são grossas, de cor escura por causa da
grande quantidade de antocianinas, pigmento que
confere a coloração típica dos vinhos tintos.

Malbec

Apimentada e rica na Argentina, toque de caça,
abundante em groselha, fumaça e alcaçuz. 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

Cabernet Franc

O provável berço da Cabernet Franc é a região
francesa de Bordeaux, onde tem atualmente a
terceira maior extensão de vinhedos.
Frequentemente está mais presente em blends com
outras uvas, principalmente com a Cabernet
Sauvignon e a Merlot. Junto com as duas, forma o
famoso “corte bordalês”, celebrizado na região que
lhe cedeu o nome.

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
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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

Tempranillo

Grau: 14,8% vol.

Castas: 100% Tempranillo

Vinificação: 12 dias em tanque de
aço inoxidável e 3 meses em
barricas de carvalho francês.

Apreciação: Vermelho rubi com
detalhes violetas. Apresenta aroma
que remete a flores vermelhas,
menta e especiarias. Apresenta um
paladar balanceado, estruturado e
com um retrogosto longo.

Harmonização: Acompanha bem
carne de porco ou cordeiro, paellas
com frango ou linguiça, embutidos e
pratos ricos em especiarias e
pimentas.

Torrontes

Grau: 13,5% vol.

Castas: 100% Torrontes

Vinificação: 10 dias em tanque de
aço inoxidável.

Apreciação: Amarelo suave com
detalhes esverdeados. Apresenta
aroma que remete a flores brancas
e pêssegos acompanhados de
algumas notas cítricas. Apresenta
um excelente frescor, acompanhado
de uma acidez equilibrada ao final
da boca..

Harmonização: Pode ser utilizado
como aperitivo ou acompanhar
peixes, mariscos, casquinha de siri
e pratos aromáticos e picantes da
culinária asiática.



CARACTERÍSTICAS E HARMONIZAÇÕES

Malbec

Grau: 14% vol.

Castas: 100% Malbec

Vinificação: 12 dias em tanque de
aço inoxidável e 3 meses em
barricas de carvalho francês.

Apreciação: Vermelho violáceo, de
boa intensidade e muito atrativos.
Intenso, com notas de frutos
vermelhos e maduros. Entrada
doce, taninos firmes e de boa
acidez.

Harmonização: Acompanha muito
bem a carnes de caça, carnes
vermelhas e massas com molho
vermelho.

Reserva Malbec

Grau: 14% vol.

Castas: 100% Malbec

Vinificação: 12 dias em tanque de
aço inoxidável e 12 meses em
barricas de carvalho (80% francês e
20% americano).

Apreciação: Vermelho intenso com
reflexos de caramelo. Complexo.
Apresenta um excelente equilíbrio
entre a madeira e os aromas de
frutas maduras. Destacamos notas
de marmeladas e especiarias. Em
boca é largo e persistente, com
taninos dispostos a esperar uma
guarda ou para bebê-lo
imediatamente. Redondos e
elegantes.

Harmonização: Acompanha muito
bem a carnes de caça, carnes
vermelhas bem condimentadas e
massas com molho vermelho.



CARACTERÍSTICAS E HARMONIZAÇÕES

Cabernet Franc

Grau: 13,5% vol.

Castas: 100% Cabernet Franc

Vinificação: 12 dias em tanque de
aço inoxidável e 3 meses em
barricas de carvalho francês.

Apreciação: Vermelho violáceo, de
boa intensidade e muito atrativos.
Intenso, com notas de frutos
vermelhos e maduros. Entrada
doce, taninos firmes e de boa
acidez.

Harmonização: Acompanha muito
bem a carnes de caça, carnes
vermelhas e massas com molho
vermelho.



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


