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VINHO FINO ROSÉ SECO PINOT NOIR – GIUSEPPE LOVATEL

VARIEDADE 
Uva Pinot Noir: É uma 
cepa de uvas tintas da 
família das Vitis 
vinífera, originária da 
região da Borgonha, 
sudeste da França 
considerada uma das 
mais elegantes. A 
Pinot é utilizada nos 
vinhos tintos, sozinha 
por conta da sua 
sutileza e complexidade, também é uma das 
principais uvas na fabricação de champagnes e 
espumantes admirados em todo o mundo. 
No Brasil, é utilizada na elaboração de vinhos 
varietais tintos e rosé, e vinho base de 
espumantes. A casta precisa de clima mais 
fresco para amadurecer, por isso a Serra 
Gaúcha tornou-se a casa da Pinot no Brasil.  
 
REGIÃO PRODUTORA 
Faria Lemos – RS/Brasil. 
 
CLIMA 
Subtropical com influência de temperado. 
 
VINIFICAÇÃO 
Elaborado com 100% de uvas Pinot Noir.  
As uvas são colhidas, selecionadas e 
transportadas em caixas plásticas com 20kg.  
Na vinícola as uvas são avaliadas por diversos 
critérios de qualidade. O desengace dos cachos 
com prensagem direta das bagas.  
O mosto é resfriado e de imediato é realizado 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 de 14° a 16°C.  
Ao término da fermentação alcoólica o vinho é 
encaminhado para tanque de aço inox para 
estabilização proteica por 3 meses, realizada a 
transfega, filtração e envase. 
 
CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS 
Visual: Coloração rosé salmão clara. 
Aroma: Notas de pêssego, frutas vermelhas, 
como morangos, toques florais como rosas, 
além de toques minerais. 
Paladar: Equilibrado, leve e fresco, com 
retrogosto frutado. 
 
HARMONIZAÇÃO 
Acompanha risotos, carnes leves, frutos do 
mar, sushis e pizzas e massas com molhos 
leves. 
 
EMBALAGEM DISPONÍVEL 

 
       750ml             
GRADUAÇÃO ALCOÓLICA: 12,8% v/v. 
TEMPERATURA IDEAL DE CONSUMO: 6° a 8°C. 
RESPONSÁVEL TÉCNICO: CRQ-RS nº 05203536 
REGISTRO NO MAPA-RS: 002344-2.000037 

  


