
 

LOVATEL INDÚSTRIA VINÍCOLA LTDA. 
Estrada Municipal Vereador Marcial Pisoni 5950 – Caxias do Sul – Serra Gaúcha – RS 

CEP – 95032-300 – Caixa Postal 947 – Fone: (54) 3211-0501 | 3208-1102  
www.vinicolalovatel.com.br -        (54) 99906-3387 

SUCO DE UVA BRANCO PREMIUM – LOVATEL 

 

VARIEDADE 
Uva Niágara: A 
variedade de uva 
Niágara foi 
desenvolvida em 1868, 
no condado de Niágara, 
Estado de Nova lorque, 
Estados Unidos, a partir 
do cruzamento de 
Concord polinizada com 
Cassady (Vitis labrusca x Vitis vinifera). Portanto 
a uva Niágara, em sua genealogia, tem 75% de 
Vitis labrusca e 25% de Vitis vinífera. 
Introduzida no Brasil em 1894. 
 
Uva Moscato Embrapa: 
A cultivar foi obtida 
pelo cruzamento da 
uva Couderc 13 e July 
Muscat realizado na 
Embrapa Uva e Vinho 
em 1983. Esta 
variedade tem 75% 
Vitis vinífera em sua herança genética o que 
garante semelhança aos vinhos finos de 
moscato, aromática, com sabor de vinífera e 
com baixa acidez. 
 
REGIÃO PRODUTORA 
Serra Gaúcha/RS – Brasil. 
 
CLIMA 
Subtropical com influência de temperado. 
 
ELABORAÇÃO 
Este suco é um blend com 60% de uvas Niágara, 
40% de uvas Moscato Embrapa, 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. 
 
CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS 
Visual: Coloração amarelo-ouro, de aspecto 
límpido e cristalino. 
Aroma: Aroma intenso de frutas de polpa 
branca e cristalizadas. 
Paladar: Em boca é delicado, suave e 
refrescante, preservando as características da 
uva. 
 
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, gelado ou com gelo. 
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EMBALAGENS DISPONÍVEIS 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

           1000ml              300ml 
 
 
GRADUAÇÃO ALCOÓLICA: 0,0% v/v.  
TEMPERATURA IDEAL DE CONSUMO: 8° a 10°C. 
RESPONSÁVEL TÉCNICO: RS 0541571 
REGISTRO NO MAPA-RS: 002344-2.000017  
 
 


