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Almaúnica
www.almaunica.com.br
Fundada em 2008, a Vinícola Almaúnica tem em seu
DNA uma paixão secular pelos vinhos. Foi criada pelos
irmãos gêmeos Magda e Márcio Brandelli na cidade de
Bento Gonçalves. Filhos de Laurindo Brandelli e Doracy
Brandelli, os irmãos montaram uma empresa que alia
tradição familiar na cultura do vinho com propostas
inovadoras, embasadas no desejo de elaborar produtos,
nos quais se expressam o amor e o carinho pelas
videiras e a arte de elaborar vinhos com alegria e prazer.

Casa Perini
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Adega Mascarello
Almaúnica
Casa Del Nonno
Casa Perini
Casa Valduga
Cavalleri
Cave de Pedra
Cave Geisse

www.adegamascarello.com.br
www.almaunica.com.br
www.casadelnonno.com.br
www.casaperini.com.br
www.casavalduga.com.br
www.cavalleri.com.br
www.cavedepedra.com.br
www.cavegeisse.com.br

www.casaperini.com.br

Em 1929, o filho de imigrantes italianos João Perini
começou a elaborar seus primeiros vinhos de forma
artesanal no porão de sua casa, quando os fornecia para
cerimônias festivas da comunidade local, no Vale Trentino,
em Farroupilha. Quatro décadas após o patriarca iniciar
sua modesta produção, seu filho viria a promover
mudanças maiores: “Em outubro de 1970, resolvi ampliar
os negócios da família, fundando a Casa Perini.
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Dom Cândido
www.domcandido.com.br

Coopeg
Dom Cândido
Dom Pedrito
Don Giácomo
Don Guerino
Galiotto
Garibaldi
Hermann

www.coopeg.com.br
www.domcandido.com.br
www.vinhosdompedrito.com.br
www.dongiacomo.com.br
www.donguerino.com.br
www.vinicolagaliotto.com.br
www.vinicolagaribaldi.com.br
www.vinicolahermann.com.br

A Dom Cândido Vinhos Finos é uma vinícola familiar de
Bento Gonçalves - RS, instalada no Vale dos Vinhedos,
território reconhecido pelas características favoráveis
de clima, insolação e terreno, que favorecem o
desenvolvimento dos vinhedos e a elaboração de grandes
vinhos. Cândido Valduga, o criador da empresa, desde
sua infância, convive com a produção de uvas e vinhos,
quando já acompanhava o pai nas lidas do campo e
lavava as pipas que abrigavam a bebida artesanal, que a
família elaborava para consumo próprio.

Vinícola Garibaldi
www.vinicolagaribaldi.com.br
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Situada em Garibaldi (120Km de Porto Alegre) no coração
da Serra Gaúcha - maior região vitivinícola do Brasil -,
apresenta índices de crescimento superiores aos da média
nacional. Resultado de uma história de investimentos,
de profissionalização, de união e de uma trajetória que
carrega em sua bagagem o trabalho e a vida de milhares de
pessoas. Com um quadro de 400 famílias associadas, investe
permanentemente em manutenção e melhoria dos processos
produtivos e na qualidade dos produtos. Com uma área de
32 mil metros quadrados de construção e capacidade de
processamento que ultrapassa os 20 milhões de quilos.
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Lidio Carraro
www.lidiocarraro.com
A Lidio Carraro é uma vinícola boutique de propriedade
familiar, de descendentes de imigrantes italianos que se dedica
ao ramo da viticultura há mais de cinco gerações. Inspirada
na busca pela identidade e excelência do vinho brasileiro e
comprometida a elaborar somente vinhos de Primeira Linha, a
Lidio Carraro surgiu no mercado quebrando paradigmas. Com
uma filosofia Purista, de resgate à essência e à integridade
do vinho, todo o processo da Lidio Carraro é conduzido com o
mínimo de interferência e o máximo respeito à expressão natural.

Lovatel
Lidio Carraro
Lovatel
Miolo
Mioranza
Monte Reale
Peterlongo
Quinta da Neve
Quinta do Olivardo
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www.lidiocarraro.com
www.vinicolalovatel.com.br
www.miolo.com.br
www.mioranza.com
www.montereale.com.br
www.peterlongo.com.br
www.quintadaneve.com.br
www.quintadoolivardo.com.br

www.vinicolalovatel.com.br

Falar em vinho é falar de hábitos, cultura e tradição. A
VINÍCOLA LOVATEL produz e engarrafa vinhos desde sua
fundação em 1979, seguindo a tradição de seu patriarca
italiano Giuseppe Lovatel. Hoje, a vinícola produz vinhos
de alta qualidade combinando a tradição artesanal dos
seus antepassados com modernas técnicas e apurado
conhecimento do processo de elaboração. Toda linha de
vinhos da Lovatel é produzida com uvas selecionadas e
processadas na própria vinícola. O processo de elaboração
é feito de forma tradicional, seguindo rigorosos critérios
técnicos, deixando o vinho com mais qualidade, aroma e sabor.
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Sinuelo

www.sinuelo.com.br

Desde 1883, ao se instalar na Serra Gaúcha vinda de
Arzignano, região do Vêneto no norte da Itália, a família
Molon se dedica ao cultivo da uva e à arte do vinho. De
pai para filho, as técnicas viníferas foram transmitidas,
compreendidas e aprimoradas. E, em 1958, um marco
amplia e consagra a relação da família com a uva: Pedro
Molon inaugura uma pequena loja de vinhos em São
Marcos. O negócio prospera e, em 1963, Pedro se une a
Euclides Molon, dando origem à denominação social Irmãos
Molon Ltda. Por fim, em 1966, ingressam na sociedade os
irmãos Félix, Abrelino e Ulisses Molon, e são produzidos os
primeiros vinhos da empresa com a marca Sinuelo.

Sinuelo
Terra Nova
Vigna Mazon
Villa Francioni
Vinibrasil
Vinhedos do Monte Agudo
Vinicola Aurora
Vinícola Araucária
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www.sinuelo.com.br
www.miolo.com.br
www.mazon.com.br
www.villafrancioni.com.br
www.globalwines.pt
www.monteagudo.com.br
www.vinicolaaurora.com.br
www.vinicolaaraucaria.com.br

Terra Nova
www.miolo.com.br
A paixão pelo mundo fascinante do vinho é facilmente
explicada pela história da família Miolo que, além de
trabalhar na vitivinicultura desde a chegada de Giuseppe
no Brasil em 1897, inova ano após ano. Uma das
fundadoras do projeto Wines of Brasil, a Miolo Wine
Group é a maior exportadora de vinhos do Brasil e a mais
reconhecida no mercado internacional. A produção dentre
as 4 vinícolas do grupo soma, em média, 10 milhões de
litros por ano numa área cultivada de vinhedos próprios
com aproximadamente 1.000 hectares.
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Vinícola Borgo
www.vinicolaborgo.com.br
A Vinícola Borgo encontra-se em um acolhedor castelo
no interior da cidade de Nova Veneza, ao sul de Santa
Catarina. A tranquila paisagem é o ambiente ideal para
degustação dos produtos Borgo, feitos cuidadosamente
em pequena escala. Vinhos, licores e cachaças envolvem
os sentidos por seus aromas, enquanto os sucos e as
geléias trazem o melhor do sabor da fruta.

Vinícola da Serra
www.vinicoladaserra.com.br
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Vinícola Borgo

www.vinicolaborgo.com.br

Vinícola da Serra
Vinícola Leone Divenezia
Vinícola Palmeiras
Vinícola Panceri
Vinícola Santa Augusta
Vinícola San Michele

www.vinicoladaserra.com.br
www.leonedivenezia.com.br
www.vinhospalmeiras.com.br
www.panceri.com.br
www.santaaugusta.com.br
www.sanmichele.ind.br

Tudo começou em 1969, quando um jovem casal de
descendência italiana trouxe em suas bagagens seus sonhos. O
amor pela uva e o gosto pelo vinho incentivava a continuidade
da produção vinícola de seus pais. Através de um sistema
rústico, começaram a ser elaborados os primeiros litros de
vinho. Com o passar do tempo, o produto tornou-se conhecido
na região e aqueles poucos litros não eram suficientes, existia
também uma grande vontade de inovar. Foi então que, em
1999, surgiu a Vinícola da Serra, uma empresa com o objetivo
de continuar a elaborar vinhos artesanais aliados à tecnologia,
junto com a dedicação, paixão e responsabilidade.
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Vinícola San Michele
www.sanmichele.ind.br
Esta história começou há 25 anos, no antigo Castelo de San
Michele de Trento, Itália, quando Marcelo Luiz Sardagna e
Silnei Alberto Furlani, descendentes trentinos da cidade de
Rodeio, Santa Catarina, colocaram na mala a paixão pelo
vinho e atravessaram o oceano para se especializar nos
métodos tradicionais da vinicultura do velho mundo.
Motivados a compreender os segredos dos vinhos
europeus, os jovens adentraram nas centenárias muralhas
do reconhecido Instituto San Michele all’Adige, na Itália, para
vivenciar as técnicas da vitivinicultura.

Vinícola San Michele
Vinícola Suzin
Vinhos Trevisol
Vinícola Villagio Bassetti
Vinícola Villaggio Grando
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www.sanmichele.ind.br
www.vinicolassuzin.com.br
www.vinhostrevisol.com
www.lojavillaggiobassetti.com.br
www.villafrancioni.com.br

Vinhos Trevisol
www.vinhostrevisol.com
Nossos vinhos são elaborados com todo carinho e
dedicação que vêm desde as primeiras vinhas, sempre
prezando pela qualidade, sabor incomparável e preços
justos, entregando uma gama variada de produtos que vai
atender sempre o momento que você precisa.
Os sucos são produzidos através de um processo
inovador na região, a extração enzimática, que garante
um suco 100% integral e não utiliza vapor para a extração
do suco a partir da uva, há apenas troca de calor.
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Bodega Achaval Ferrer

Argentina

www.achaval-ferrer.com

Bodega Trapiche SA

Argentina

www.trapiche.com.ar

Bodegas Murviedro SA

Spain

Casa Ermelinda Freitas

Portugal

www.ermelindafreitas.pt

Casa Santos Lima Companhia das Vinhas SA

Portugal

www.casasantoslima.com

Casa Vinicola Zonin SPA
Caves Vinicole Pfaffenheim Et Gueberschwihr
Cavit SCARL
Chandon
Codorniu S.A. (Grupo Codorniu)

Italy
France
Italy
Argentina
Spain

www.murviedro.es

www.zonin1821.it
www.pfaffenheim.com
www.cavit.it
www.chandon.com.ar
www.codorniu.com

De Bortoli Wines Pty Ltd

Australia

www.debortoli.com.au

DFJ Vinhos SA

Portugal

www.dfjvinhos.com

Distell Group Limited-Nederburg Wines
Emilio Lustau S.A.
Enoport DT Prodçâo de Bebidas SA

South Africa
Spain

www.distell.co.za
www.lustau.es

Portugal

www.enoport.pt

Ernest and Julio Gallo Family – Barefoot Wine

USA

www.gallo.com

Felix Solis Pagos del Rey SL

Spain

www.pagosdelrey.com

Gatt Wines

Australia

www.gattwines.com

Gonzalez Byass S.A

Spain

www.gonzalezbyass.com

Groupe Grands Chais de France

France

www.groupegcf.com

Hijos de Antonio Barceló SA

Spain

www.riberadelduero.es
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Jacobs Creek Pernod Ricard Pacific
KWV International Pty. Ltd.
Familia Zuccardi
Luigi Bosca
Maryhill Winery
McGuigan Wines
Nieto Senetiner
Pernod Ricard New Zealand
Pulenta Estate
Sogrape Vinhos De Portugal SA
St.James Winery Inc.
Swedish Hill Winery
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Symington Family Estates
Taylors / Wakefield Wines Pty Ltd
Terrazas de Los Andes
Viña Casa Silva S.A.
Viña Concha y Toro S.A.
Viña Cono Sur SA
Viña Luis Felipe Edwards Ltda
Weingut Werner Anselmann
Wolf Blass Wines Pty Ltd
Yealands Estate

Australia
South Africa
Argentina
Argentina
USA
Australia
Argentina
New Zealand
Argentina
Portugal
USA
USA
Portugal
Australia
Argentina
Chile
Chile
Chile
Chile
Germany
Australia
New Zealand

www.jacobscreek.com/br
www.kwv.co.za
www.familiazuccardi.com
www.luigibosca.com.ar
www.maryhillwinery.com
www.mcguiganwines.com.au
www.nietosenetiner.com.ar
www.pernod-ricard-nz.com
www.pulentaestate.com
www.sograpevinhos.com
www.stjameswinery.com
www.swedishhill.com
www.symington.com
www.taylorswines.com.au
www.terrazasdelosandes.com
www.casasilva.cl
www.conchaytoro.com
www.conosur.com
www.lfewines.com
www.weingut-anselmann.de
www.wolfblass.com
www.yealands.co.nz

