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A HISTÓRIA

Janaina é bisneta de vitivinicultores, o Bisavó fundou
a primeira vinícola da família em 1969 que hoje é
administrada pelo seu pai, também enólogo Luiz
Massarotto. Depois de concluir a graduação em 2011
atuou em duas vinícolas da região Sul do Brasil.

Adquirindo experiência decidiu ingressar no
empreendimento familiar e elaborou os vinhos da
família por 7 anos. Em 2016 deu início ao projeto que
é hoje a Vinícola Marzarotto, vinificando sua própria
linha de vinhos seguindo o modelo “vinhos de autor”.

São 5 anos de vinificação e os vinhos são elaborados
em Flores da Cunha/RS, está sendo projetada uma
nova planta para a vinícola boutique em Nova
Pádua/RS – IP Altos Montes. Quem assina a
arquitetura é Celestino Rossi, o projeto que
compreende área de vinificação com capacidade
para produção de 150 mil garrafas/ano, loja de
vinhos, espaço gourmet e enoturismo, a conclusão
da obra está prevista para 2021.



A HISTÓRIA

Harmonizando vinhos a um propósito

De produção limitada todas as linhas são
desenhadas para consumidores que buscam
produtos de excelência, joviais e de personalidade.
Combinações exclusivas de uvas especiais de alta
qualidade estão à disposição nos vinhos e
espumantes da Marzarotto.

O Encontro da tradição com a inovação

Na quarta geração de vitivinicultores de sua família,
com produtos de histórico destaque em concursos
regionais e nacionais, a enóloga Janaína Massarotto
somou essa tradição com inovação no processo de
vinificação, dedicada a pequenos lotes, para o
alcance do melhor resultado em seus produtos.

O Encontro de uvas especiais

Exigente por qualidade a enóloga busca produtores
parceiros nas regiões vitícolas e seleciona as
melhores castas. Aproveitando os mais ricos
terroirs, para ter a sua disposição uvas que
transforma em vinhos com a expressão máxima da
fruta, fonte de prazer para os sentidos.



A HISTÓRIA

O Encontro do empreendedorismo com a força
feminina

Janaína Massarotto é a primeira enóloga proprietária
da sua Vinícola a assinar uma marca de vinhos no
Brasil. Formada em 2011 em Enologia pelo Instituto
Federal do Rio Grande do Sul e como Sommelier
Internacional pela UCS-FISAR, é Rainha da 13ª Festa
Nacional da Vindima (Fenavindima – Flores da
Cunha). Com personalidade, traz um novo conceito
de viver o mundo do vinho.

O Encontro no propósito
Com seus produtos e sua atuação, a Vinícola
Marzarotto quer estimular a convivência entre as
pessoas. Tem como propósito que seus vinhos
possam catalisar encontros casuais, românticos, em
família, entre amigos.



PRINCIPAIS CASTAS

Pinot Noir

A grande casta da Borgonha, que no solo e clima
da Cote D´OR dá origem ao lendário Romanée-
Conti, um vinho extremamente cobiçado e
logicamente impossível para quase a totalidade de
nós. E 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.

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

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.

Peverella

Você sabia que a Peverella foi a primeira uva
branca vinda da Itália para o Brasil?
A Peverella tem este nome porque, no dialeto
vêneto, que chegou à nossa terra junto com os
imigrantes italianos ao final do século XIX, a
palavra "pevero" significa pimenta.
A difusão dela na Serra Gaúcha ocorreu a partir da
década de 20, e, dos anos 40 até os anos 70,
possuía posição de destaque entre as viníferas
brancas cultivadas na região. Após esse período,
foi praticamente extinta com a chegada ao Brasil
de outras variedades, impulsionadas pela força do
marketing.



PRINCIPAIS CASTAS
Moscato Giallo

A uva da cultivar Moscato Giallo é pouco difundida na
Itália, produz um vinho branco de cor amarelo palha
com agradável aroma e sabor de Moscato. A uva
Moscato Giallo apresenta cacho de tamanho médio a
grande, com 20 cm a 25 cm de comprimento, de
formato piramidal, com uma ou duas asas, grãos
soltos, pedúnculo longo e visível, herbáceo. A baga é
de tamanho médio, esférica, com a película pruinosa,
de cor amarela intensa. A polpa é meio carnosa e
bastante sucosa, com sabor agradável de Moscato.
Apresenta, geralmente, de duas a três sementes por
baga. Segundo o cadastro vitícola de 2000, foram
registrados na região vitícola da Serra Gaúcha 44,1
ha de Moscato Giallo e uma produção de 280,7 mil
quilos de uva. Conforme dados da Divisão de
Enologia da Secretaria da Agricultura e do
Abastecimento do Estado do Rio Grande do Sul, na
safra de 2001, foram produzidos 115,73 mil quilos da
uva Moscato Giallo na Serra Gaúcha, com grau médio
de 14,04 °Babo.

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.



Texto

Janaína Massarotto, uma jovem enóloga cheia de aspirações e
afeição pelo mundo do vinho, oferece a você vinhos e espumantes
com personalidade.



Texto

net Franc – Serra do Sudeste/RS

Moscato Giallo/Chardonnay – Serra
Gaúcha/RS

Blush Rose – Serra do Sudeste/Campos
de Cima da Serra/ Serra Gaúcha

Espumantes – Serra Gaúcha/RS



Marzarotto

Viva o vinho e o convívio!

Aprecie vinhos e espumantes Marzarotto

e sinta-se pleno!



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

Pleno Cabernet Franc

Grau: 13% vol.

Terroir: Serra do Sudeste/RS

Castas: Cabertnet Franc

Vinificação: Seleção dos cachos.
Maceração pré-fermentativa a frio por 5
dias. Uso de leveduras selecionadas
Saccharomyces Cerevisiae. Fermentação
alcoólica. Remontagens e Pisage.
Estabilização tartárica. Maturação em
barricas de carvalho francês por 120 dias.

Apreciação: Rubi boa intensidade, límpido
e brilhante. Notas de pimenta preta, frutas
vermelhas, menta e especiarias. Um
aroma intenso. Igualmente frutado no
paladar, taninos persistentes e redondos
proporciona um bom equilíbrio com a
acidez e moderado teor alcoólico.

Harmonização: Carnes vermelhas. Ao seu
gosto, aproveite!

Pleno Merlot

Grau: 13% vol.

Terroir: Campos de Cima da Serra/RS

Castas: Merlot

Vinificação: Seleção dos cachos.
Desengace das uvas frescas. Uso de
leveduras selecionadas Saccharomyces
Cerevisiae. Fermentação alcoólica com
temperatura de 20° a 28°. Remontagens
durante 5 dias de maceração pelicular.

Apreciação: Rubi, alta intensidade de
cor, límpido e brilhante. Notas de frutas
negras como framboesa e ameixa,
ervas doces. Um aroma elegante e fino.
Igualmente frutado no paladar, taninos
persistentes e redondos proporciona um
bom equilíbrio com a acidez e
moderado teor alcoólico.

Harmonização: Carnes vermelhas. Ao
seu gosto, aproveite!



CARACTERÍSTICAS E HARMONIZAÇÕES

Pleno Moscato Giallo/Chardonnay

Grau: 13% vol.

Terroir: Serra Gaúcha/RS

Castas: Moscato Giallo e Chardonnay

Vinificação: Seleção dos cachos.
Desengace das uvas frescas. Prensagem
descontínua. Limpeza estática a frio do
mosto. Uso de leveduras selecionadas
Saccharomyces Cerevisiae.

Apreciação: Límpido e brilhante, coloração
amarelo palha. Aroma intenso, ressaltando
notas de frutas maduras, lembra pêssego,
manga, pera e abacaxi. Caracteriza-se
pela textura leve e macia, acompanhada
por generosas notas frutadas. O final de
boca marcante releva toda complexidade
deste corte exclusivo.

Harmonização: Saladas e carnes brancas.
Ao seu gosto, aproveite!

Pleno Blanc Giallo

Grau: 11% vol.

Terroir: Altos Montes - Serra Gaúcha/RS

Castas: 100% Moscato Giallo

Vinificação: Seleção dos cachos.
Desengace das uvas frescas. Prensagem
descontínua. Limpeza estática a frio do
mosto. Uso de leveduras selecionadas
Saccharomyces Cerevisiae.

Apreciação: Límpido e brilhante, coloração
amarelo palha e reflexos esverdeados.
Alta carga aromática, notas que lembram
banana, maracujá e flores brancas.
Paladar fino, notas de frutas brancas e
cítricas, de boa persistência..

Harmonização: Saladas e carnes brancas.
Ao seu gosto, aproveite!



CARACTERÍSTICAS E HARMONIZAÇÕES
Pleno Peverella

Grau: 12% vol.

Terroir: Serra do Sudeste/Campos de
Cima da Serra / Serra Gaúcha/RS

Castas: Peverella

Vinificação: Seleção dos cachos.
Limpeza estática a frio do mosto. Uso
de leveduras selecionadas.
Fermentação alcoólica com temperatura
de 15ºC a 16ºC. Estabilização tartárica.
Filtração. Envase e rotulagem.

Apreciação: Límpido e brilhante,
coloração amarelo palha. Aroma muito
elegante e envolvente, lembra melão,
pera, flores brancas com a evolução na
taça uma pitada de mel. Em boca se
apresenta picante e harmônico com as
notas presentes das frutas amarelas,
que harmonizam perfeitamente com
uma fina acidez, possui boa
persistência..

Harmonização: Saladas e carnes
brancas. Ao seu gosto, aproveite!.

Pleno Blush

Grau: 13% vol.

Terroir: Serra do Sudeste/Campos de
Cima da Serra / Serra Gaúcha/RS

Castas: Merlot, Cabernet Franc e
Pinotage

Vinificação: Seleção dos cachos.
Desengace das uvas frescas. Uso de
leveduras selecionadas Saccharomyces
Cerevisiae. Fermentação alcoólica com
temperatura de 10° a 12°C.

Apreciação: Coloração rosada muito
delicada, límpido e brilhante. Aromas de
frutas vermelhas, morango e um
delicioso fundo floral. Uma mistura de
frutas cítricas e vermelhas frescas, tem
gostosa acidez e final muito persistente.

Harmonização: Galeto, saladas, torta de
legumes, salmão grelhado, cogumelos
cozidos e ensopados, brusqueta de
queijo brie com damasco, ravióli de
ricota e magret de pato.



CARACTERÍSTICAS E HARMONIZAÇÕES

Espumante Brut

Grau: 11,5% vol.

Terroir: Serra Gaúcha/RS

Castas: Chardonnay (90%) e Pinot
Noir (10%)

Vinificação: Método Charmat Longo.

Apreciação: Brilhante, coloração
amarelo palha, com presença de
perlage intenso, fino e persistente.
Notas intensas, lembrando
principalmente frutas como maçã
verde, abacaxi, pêssego e com leve
toque de torrefação adocicada.
Excelente equilíbrio entre açúcar e
acidez, com boa persistência,
volume em boca e muita
cremosidade.

Harmonização: Saladas, carnes
como frango e peixe, e molhos
leves. Ao seu gosto, aproveite!

Espumante Brut Rosé

Grau: 11,5% vol.

Terroir: Serra Gaúcha/RS

Castas: Pinot Noir (90%) e
Chardonnay (10%)

Vinificação: Método Charmat Longo.

Apreciação: Coloração rosada, com
reflexos rubi, de borbulhas finas e
persistentes. Aromas finos, com
toques de frutas vermelhas como
amora, framboesa e morango,
lembra notas florais de rosas
brancas. É um espumante leve e
marcante, com fantástica presença
em boca. No retrogosto é acentuada
a presença de framboesa.

Gastronomia: Peixes, saldas e frutos
do mar. Ao seu gosto, aproveite!



CARACTERÍSTICAS E HARMONIZAÇÕES

Espumante Moscatel

Grau: 7,5% vol.

Terroir: Serra Gaúcha/RS

Castas: Moscato Giallo (90%) e
Moscato (10%)

Vinificação: Asti.

Apreciação: Coloração amarelo
esverdeado vivo, com perlage fina e
persistente. Revela notas frutadas e
florais lembrando lichia, maçã verde
e flores do campo, presença de um
toque de mel. Possui excelente
equilíbrio entre açúcar e acidez,
notas marcantes de frutas maduras.
Apresenta cremosidade e frescor.

Harmonização: Sobremesas à base
de frutas, sorvetes, pudins e
mousses.

Gran Reserva Chardonnay

Grau: 13% vol.

Terroir: Altos Montes – Nova Pádua/RS

Castas: Chardonnay

Vinificação: Amadurecimento em carvalho
francês por 12 meses com delicado
processo de batonage, filtração e envase. 6
meses de cave.

Apreciação: Amarelo ouro, límpido e
brilhante. Elegância do varietal Chardonnay
nos aromas frutados de pêssego, abacaxi
complementam-se com notas de mel e
damasco. Notas nítidas de baunilha e
chocolate branco, o amanteigado traz um
delicioso equilíbrio a este grande produto.

Harmonização: Pratos à base de peixe,
aves, frutos do mar e mesmo alguns mais
complexos como carnes assadas, lombinho
de porco e bacalhau.



CARACTERÍSTICAS E HARMONIZAÇÕES

Gran Reserva Cabernet Franc

Grau: 13% vol.

Terroir: Serra do Sudeste – Pinheiro
Machado/RS

Castas: Cabernet Franc

Vinificação: Amadurecimento 12 meses em
barricas de Blend de Carvalhos, filtração e
envase. 6 meses de cave.

Apreciação: Vermelho granada, límpido e
brilhante. Evidencia suas notas de pimenta
preta, integrados com os aromas
provenientes das barricas, como chocolate
e o café. Apresenta-se elegante, sua
acidez intensifica toda a vivacidade deste
vinho, com taninos leves e macios.

Harmonização: Filé mignon assado com
manteiga e ervas finas, lombo de cordeiro
assado, ragu de avestruz, risotos e massas
com funghi secchi. Acompanha bem
queijos de média maturação..

Gran Reserva Tannat

Grau: 13,6% vol.

Terroir: Campanha Gaúcha – Santana do
Livramento/RS

Castas: Tannat

Vinificação: amadurecimento 12 meses
em barricas de Carvalho novas, 80%
americano e 20% francês filtração e
envase. 6 meses de cave.

Apreciação: Visual granada com reflexos
violáceos, límpido e brilhante. Passagem
por barricas que proporciona explosão e
complexidade aromática, notas de figo,
café especiarias e framboesa. Os taninos
mostram-se firmes, sustentando sua
acidez. Vinho potente, amplo e de longa
persistência.

Harmonização: Pratos como massas de
molho condimentado, queijos maturados,
carne de cordeiro, nas mais variadas
formas de preparação.



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


