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VINHO FINO TINTO SECO TANNAT – GIUSEPPE LOVATEL 

VARIEDADE: 
A uva Tannat é uma 
uva tinta da família da 
Vitis vinifera 
originária da região 
do Madiran, no 
sudoeste francês, e 
trazida pelo imigrante 
basco-francês Pascual 
Harriague para o 
Uruguai no século XIX.  A uva Tannat é cultivada 
no Brasil nas regiões da Serra Gaúcha e 
Campanha Gaúcha. 
Essa casta dá origem a vinhos de muito caráter, 
bastante corpo e estrutura, muito tanino, com 
grande intensidade de cor e de vinhos muito 
agradáveis, embora ainda potentes. 
 
REGIÃO PRODUTORA 
Campanha Gaúcha – RS/Brasil. 
 
CLIMA 
Subtropical com influência de temperado. 
 
VINIFICAÇÃO 
Elaborado com 100% de uva Tannat. 
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, encaminhada para o tanque de 
fermentação para maceração, inoculadas 
leveduras selecionadas para o início da 
fermentação alcoólica, a fermentação é 
realizada por método de tanque aberto, com 
remontagens feitas manualmente, sem 
intervenção de bombas centrifugas, com isso 
ocorrendo melhor homogeneização entre 
película e mosto. Após é realizado o descube e 
encaminhado para tanques para término da 
fermentação alcoólica. Ao término é feita a 

trasfega e encaminhado para maturação em 
barricas de carvalho americano pelo período de 
9 meses. 
 
CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS 
Visual: Coloração vermelha intensa com 
reflexos violáceos. 
Aroma: Frutas negras maduras, especiarias e 
notas de carvalho com leve toque de grão de 
café tostado. 
Paladar: Taninos firmes e envolventes 
garantindo uma boa estrutura de boca. 
 
HARMONIZAÇÃO 
Com expressiva personalidade este vinho 
mostrará seu potencial acompanhando carnes 
de cordeiro, carnes vermelhas grelhadas, 
queijos fortes e maduros, salame e copa. 
 
EMBALAGEM DISPONÍVEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      750ml 
 
 
GRADUAÇÃO ALCOÓLICA: 12,8% v/v. 
TEMPERATURA IDEAL DE CONSUMO: 16° a1 8°C. 
RESPONSÁVEL TÉCNICO: CRQ-RS nº 05203536 
REGISTRO NO MAPA-RS: 002344-2.000029 
 


