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VINHO FINO BRANCO SECO CHARDONNAY – GIUSEPPE LOVATEL 

VARIEDADE: 

A Uva Chardonnay é 
uma uva da família 
da Vitis vinifera, é 
conhecida como a 
rainha das uvas 
brancas. A Chardonnay 
é uma casta de origem 
francesa, da Borgonha, 
que está entre as 
principais variedades 
internacionais. É também uma das uvas mais 
plantadas em todo o mundo. Essa grande 
abrangência se dá pela fácil adaptação da casta 
a tipos variados de solo e clima. Contudo, cada 
região produtora da origem a vinhos de 
Chardonnay com características distintas.  

 
REGIÃO PRODUTORA 
Campanha Gaúcha – RS/Brasil. 
 
CLIMA 
Subtropical com influência de temperado. 
 
VINIFICAÇÃO 
Elaborado com 100% de uvas Chardonnay. 
As uvas são colhidas, selecionadas e 
transportadas em caixas plásticas com 20kg.  
Na vinícola as uvas são avaliadas por diversos 
critérios de qualidade, devidamente 
desengaçadas e prensada, o mosto é resfriado, 
é realizado de imediato a decantação e a 
separação da borra grossa, resíduos e 
leveduras (decantação estática), após o mosto 
é novamente resfriado e são inoculadas as 
leveduras selecionadas para iniciar a 
fermentação alcóolica com temperatura 
controlada. É realizado um blend das uvas das 
duas regiões para manter a intensidade 
aromática de fruta tropical. 

CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS 
Visual: Límpido, brilhante de coloração 
amarelo palha com reflexos esverdeados. 
Aroma: Destaca-se pela fineza e delicadeza 
aromática, revelando notas de frutas frescas 
como maçã e pera. Na taça demonstra nuances 
de frutas tropicais como abacaxi e leve toque 
de flores brancas. 
Paladar: Fino, elegante com elevada 
persistência. Destaca o equilíbrio entre 
refrescância e cremosidade, reafirmando a 
presença frutada com retrogosto prolongado. 
 
HARMONIZAÇÃO 
Ideal como aperitivo, pode acompanhar 
saladas, queijos cremosos, massas com molhos 
leves, carnes brancas, peixes e frutos do mar. 
 
EMBALAGEM DISPONÍVEL 

 
       750ml             
 
GRADUAÇÃO ALCOÓLICA: 13,2% v/v. 
TEMPERATURA IDEAL DE CONSUMO: 6° a 8°C. 
RESPONSÁVEL TÉCNICO: CRQ-RS nº 05203536 
REGISTRO NO MAPA-RS: 002344-2.000025 
 


