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SUCO DE UVA TINTO SELEÇÃO – LOVATEL 

VARIEDADE 
Uva Isabel: É uma das 
principais cultivares de 
Vitis labrusca, espécie 
originária do Sul dos 
Estados Unidos. Foi 
introduzida no Rio 
Grande do Sul entre 
1839 e 1842 por 
Thomas Maister, 
atualmente é a 
cultivar mais difundida 
na Serra Gaúcha, 
representando aproximadamente 45% de toda 
a uva produzida nessa região. 
 
Uva Bordô: Essa uva é 
de origem norte-
americana, mais 
especificamente em 
Ohio, nos Estados 
Unidos, conhecida 
como vitis labrusca. 
Hoje ela é cultivada 
em todo o Brasil, 
sendo uma das 
variedades de uvas 
mais importantes dentre as cultivadas no Rio 
Grande do Sul. 
 
REGIÃO PRODUTORA 
Serra Gaúcha/RS – Brasil. 
 
CLIMA 
Subtropical – verão seco e quente e inverno 
chuvoso e frio. 
 
ELABORAÇÃO 
Este suco é um blend com 50% de uvas Isabel e 
50% de uvas Bordô, transportadas até a 

vinícola em caixas de 20kg, a uva é 
desengaçada e levemente esmagadas, termo 
maceração, transferência do mosto e do 
bagaço para o tanque pulmão, separação 
sólido-líquido por prensagem e decantação, 
pasteurização a 90°C e engarrafamento. 
 
Observação:  
 100% Suco de uva integral. 
 Não alcoólico. 
 Sem adição de água. 
 Sem adição de açúcar. 
 Sem conservante. 
 
CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS 
Visual: Possui uma coloração avermelhada com 
nuances violáceas, de aspecto límpido e 
cristalino. 
Aroma: Intenso das uvas de sua composição, 
lembra também amoras e framboesas 
silvestres. 
Paladar: Em boca traduz o sabor das uvas Isabel 
e Bordô, agradável equilíbrio ácido-doce, ótimo 
frescor. 
 
HARMONIZAÇÃO 
O suco de uva é perfeito para estar a mesa da 
sua família do café da manhã ao jantar. Ideal 
para acompanhar todos os tipos de pratos 
quentes ou lanches rápidos e leves. 
É uma alternativa nutritiva e saudável para o 
lanche escolar das crianças, para festas e 
eventos infantis.  
Pode ser apreciado por todas as pessoas com 
restrição ao álcool, na composição de drinks ou 
na elaboração de sobremesas. 
Sirva puro e gelado. 
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SUCO DE UVA TINTO SELEÇÃO – LOVATEL 

 

EMBALAGENS DISPONÍVEIS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        4500ml                                   3000ml 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         1500ml                  1000ml              500ml 
 
 
GRADUAÇÃO ALCOÓLICA: 0,0% v/v. 
TEMPERATURA IDEAL DE CONSUMO: 8° a 10°C. 
RESPONSÁVEL TÉCNICO: CRQ-RS nº 05203536 
REGISTRO NO MAPA-RS: 002344-2.000032 


