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ESPUMANTE MOSCATEL BRANCO – LOVATEL

VARIEDADE 
Uva Moscato Branco: É uma 
uva Vitis vinífera, conhecida 
como muscat ou moscatel na 
Espanha e em Portugal, 
originária do Oriente Médio, 
utilizada para a produção de 
vinhos desde a Grécia Antiga. 
 
Uva Malvasia: Esta 
casta tem origem na 
Grécia Antiga, quando 
já possuía grande 
relevância para a 
produção vitivinícola e 
servia ao consumo de 
vinhos da elite grega. A 
variedade ganhou ainda mais notoriedade com 
a ascensão da região de Bordeaux e com o 
sucesso dos excelentes vinhos doces 
produzidos nas Ilhas Canárias. Esta variedade é 
encontrada em vinhedos da região de Itália, 
Espanha, Portugal, Califórnia, Croácia, Brasil e 
Austrália. 
 
REGIÃO PRODUTORA 
Serra Gaúcha/RS - Brasil. 
 
CLIMA 
Subtropical com influência de temperado. 
 
VINIFICAÇÃO 
Espumante elaborado pelo tradicional 
processo Asti, com 80% de uvas Moscato 
Branco e 20% de uvas Malvasia.  
As uvas são colhidas, selecionadas e 
transportadas em caixas plásticas com 20kg.  
Na vinícola as uvas são avaliadas por diversos 
critérios de qualidade. 

A tomada de espuma ocorre em autoclave com 
controle da graduação alcoólica até atingir 
7,5% vol. de álcool. 
 
CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS 
Visual: Coloração amarelo palha com reflexos 
esverdeados e brilhantes. 
Aroma: Perfil aromático característico das 
variedades moscatéis, revelando notas florais 
intensas e agradáveis, principalmente lichia, 
pêssego, maçã verde e jasmim. 
Paladar: Adocicado, mas com excelente 
equilíbrio entre doçura e acidez. Em boca é 
delicado e persistente. 

 
HARMONIZAÇÃO 
Pode ser degustado sozinho, com frutas na 
taça, na composição de drinks, harmonizado 
com sobremesas, com frutas, sorvetes, bolos. 
Casa com saladas, canapés e pratos quentes 
diversos.  
O vinho espumante é sempre elegante, 
sofisticado e bem aceito em comemorações, 
festas e eventos. 
 
EMBALAGENS DISPONÍVEIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        750ml   
GRADUAÇÃO ALCOÓLICA: 7,5% vol.  
TEMPERATURA IDEAL DE CONSUMO: 4° a 6°C. 
RESPONSÁVEL TÉCNICO: CRQ-RS nº 05401571 
REGISTRO NO MAPA-RS: 0857200030-5 


