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A natureza no Vale dos Vinhedos é bastante peculiar em 
cada estação do ano. É na Primavera que a vida se renova 
em nossos parreirais. A paisagem cinza de inverno dá lugar 
ao verde, aos aromas de primavera, aos primeiros cachos 
que brotam, fazendo dos meses que antecedem a vindima 
um espetáculo à parte. 

A expectativa para a safra que se aproxima cresce em 
cada um de nós: viticultores, vinicultores, enólogos, 
trabalhadores do Vale, que irrigaram esta terra com 
muito suor para retirar o melhor que a natureza e o 
conhecimento nos proporcionará. 

É um momento de renovação, onde comemoramos 
com programações especiais voltadas aos encantos da 
Primavera. Nosso objetivo é sempre levar a você, visitante, o 
prazer que temos em sermos do Vale e para o Vale. 
Desfrute conosco. Venha brindar a nova estação!

Um brinde! Boa Leitura!

Márcio Brandelli
Presidente da Associação dos Produtores de Vinhos Finos do 
Vale dos Vinhedos - Aprovale

HARMONIZAÇÃO COM A PRIMAVERA
Foto: Raquel Piegas

RECEITA
O Tagliatelle é uma massa típica da região italiana da 
Emilia Romagna. Sua receita autêntica determina que ela 
deve ter uma largura de 7mm, o que equivale a 12.270 avos 
da Torre degli Asinelli, monumento símbolo da cidade de 
Bolonha. 

No Vale dos Vinhedos o restaurante Dona Carolina prepara 
o Tagliatelle com Bacalhau, garantindo uma variação 
delicada à tradição, que combina perfeitamente com a 
primavera. Confira a receita!

Ingredientes
500 g de lascas de bacalhau dessalgado
500 g de massa tagliatelle
01 talo de alho poró
½ cebola
2 dentes de alho
100 ml de azeite de oliva
300 g de creme de leite fresco
 
Modo de preparo
Cozinhe o tagliatele com óleo e sal, até a massa ficar al 
dente. Reserve. Refogue o alho poró com o alho e a cebola. 
Acrescente o bacalhau, regue bem com azeite de oliva 
extra virgem. Frite-o e quando estiver no ponto, abaixe o 
fogo e acrescente o creme de leite.  Sirva sobre o tagliatele. 
A porção da receita, criada por Caroline e Rodrigo 
Benvenutti, rende para quatro pessoas.

Para harmonizar, a dica de Ademir Brandelli, enólogo da 
Vinhos Don Laurindo, é o Espumante Brut Rosé.  Elaborado 
com uva Merlot através do método champenoise, tem 
a cor rosé framboesa. Seu aroma é frutado, agradável e 
persistente.

As vinícolas do Vale dos Vinhedos elaboram vinhos para 
todas as estações e gostos, mas é na primavera e no verão 
que as bebidas leves, de ótima acidez e muito frescor 
se destacam, tornando-se as preferidas do consumidor 
brasileiro.

Um grande destaque vai para vinhos elaborados a partir 
das uvas Chardonnay e Riesling Itálico, que podem 
pleitear a Denominação de Origem Vale dos Vinhedos. 
Bebidas elaboradas com estas uvas carregam o frescor 
ideal para as temperaturas mais altas. Os vinhos e 
espumantes rosés, que vêm se tornando os queridinhos 
dos consumidores, têm perfeita harmonia com a primavera. 

Você sabia?
A Lídio Carraro Vinícola Boutique, do Vale dos 
Vinhedos, foi a responsável pela elaboração de 
uma coleção exclusiva de vinhos e espumantes 
do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e 
Paralímpicos Rio 2016. Entre os rótulos estão 
os vinhos das variedades Merlot, Chardonnay 
e Rosé, elaborado a partir da uva Pinot 
Noir. Os espumantes, Brut, Moscatel e Rosé 
complementam a coleção, que conta também 
com dois lotes exclusivos de linhas Top Premium.

De aromas florais e cores chamativas, são versáteis, 
combinando com carnes mais leves, peixes e até mesmo 
saladas. 

Caso a preferência não seja por brancos ou rosés, vinhos 
elaborados com uvas tintas e com baixa graduação 
alcóolica e taninos leves também são excelentes opções 
para o clima mais ameno. Pinot Noir, Cabernet Franc e 
Merlot, servidos em temperatura adequada satisfazem os 
paladares que não deixam de lado o prazer de degustar 
um vinho tinto.

Foto: Acervo Restaurante Dona Carolina
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ATRAÇÕES DIVERSIFICADAS PARA UMA 
ESTAÇÃO COLORIDA! 

valedosvinhedos.wordpress.com/programacao-de-
primavera-2016

É inevitável associar vinho ao inverno. O conforto que a 
bebida traz, aquele cenário em frente à lareira com uma 
bela taça e uma excelente companhia, conforta. Mas é 
na primavera e no verão que os novos coloridos nascem 
e a natureza se prepara para seu ciclo mais florido e 
descontraído. Para combinar com tudo isso, nada melhor 
que as atrações ao ar livre, que permitem desfrutar 
dos encantos do Vale dos Vinhedos de maneira leve e 
agradável. 

Aqui no roteiro enoturístico mais encantador do Brasil 
não faltam maneiras de dar boas-vindas à primavera. A 
mais emblemática e já tradicional é o Passeio Ciclístico 
do Hotel Villa Michelon. Este ano, a atração ocorre no dia 
16 de outubro, aproveitando a manhã de domingo para 
um belo passeio pelo Vale dos Vinhedos. De inscrição 
gratuita, o evento não é competitivo. Basta ser amante das 
pedaladas e querer admirar sem pressa todos os encantos 
das paisagens do Vale. Distribuição de brindes e prêmios 

fazem parte do passeio, que tem saída na sede da Aprovale 
e chegada na Casa do Filó, no Hotel Villa Michelon. 

Visitar o Vale dos Vinhedos em qualquer estação é saber 
que paisagens diferentes o esperam. Mas, uma coisa é 
certeza absoluta: você precisa se preparar para sair de 
estômago satisfeito. Isso porque as opções de gastronomia 
do Vale não deixam nada a desejar. E quando falamos 
que há para todos os gostos, não estamos exagerando. 
Por exemplo: se você procura refeições leves, agradáveis, 
descompromissadas, uma das pedidas é o Piquenique 
da Vinhos Larentis. Os vinhedos da vinícola familiar 
carregam um charme por si só. Imagine, então, desfrutar 
de uma bela cesta com pão, tábua de frios, geleias, garrafa 
de vinho ou de espumante ou de suco e levar para casa 
uma taça personalizada? O atrativo está disponível para 
agendamento antecipado, das 14h às 18h aos sábados e 
domingos. Informações e reservas podem ser feitas pelo 
telefone 054 3453 6469 ou larentis@larentis.com.br.

A Pizzato também está entre as vinícolas que oferecem 
experiências diferentes aos seus visitantes. A atração da 
primavera são as Tábuas Harmonizadas Pizzato Vinhas e 
Vinhos. As opções, para duas pessoas, variam entre queijos 
brasileiros ou embutidos de diferentes regiões, ambas 
harmonizadas com vinhos da vinícola. Informações e 
reservas pelo telefone 054 3055 0440 ou turismo@pizzato.net.

Quer algo mais informal? Então, responda rápido: ao pensar 
em food truck, você pensa em junk food, certo? Bem, aqui 
no Vale dos Vinhedos essa afirmação não poderia estar 
mais equivocada. O Valle Rustico coloca ao seu alcance 

Foto: Trailler Cozinha de Natureza 
por Igor Guedes Fotografias

Fotos: Acervo Wine Garden e Vinhos Larentis

alimentos bons, saborosos e guiados pela oferta da estação. 
Coordenado pelo Chef Rodrigo Bellora, o trailer Cozinha de 
Natureza valoriza o slow food e dá sabor especial ao Burger 
e ao choripan. Comida leve, verdadeira e saborosa ao seu 
alcance. Consulte a página do Trailer para saber onde ele 
estará estacionado: facebook.com/trailercozinhadenatureza.

Uma verdadeira interação entre natureza e lazer esperam 
você no Wine Garden Miolo Inaugurada em fevereiro de 
2015, a atração não precisou de muito tempo para cair no 
gosto dos visitantes do Vale dos Vinhedos. Para petiscar, 
tomar um drink e desfrutar das opções da Miolo, o turista 
conta com um cenário amplo de gramado, árvores, 
barraquinhas e espaço para as crianças. Um lugar para 
casais, para amigos e para a família durante os finais de 
semana e feriados, das 10h às 18h30min. Informações pelo 
telefone 054 2102 1500 ou email winegarden@miolo.com.br.

Delícias do Vale, além dos vinhos, podem ser levadas para 
casa em edição especial. É o que acontece com quem visita 
a Biscotteria Itallinni. Durante a primavera, o simpático 
estabelecimento produzirá uma edição especial do 
Biscotti de Amêndoas. É para sentir no paladar o gosto da 
primavera no Vale! Além do mais, as crianças também têm 
a oportunidade de aprender a fazer biscoito na edição do 
dia das crianças da Biscotteria dei Bambini, que acontecerá 
no dia 15 de outubro. Informações pelo telefone 054 8402 
2946 ou itallinni@itallinni.com.br. 

As opções são inúmeras. Entre passeios, visitas a vinícolas, 
degustações e eventos diversificados, há muito o que 
desfrutar no Vale que vai além dos Vinhedos. Acesse a 
programação completa no blog do Vale dos Vinhedos e 
desfrute de todo o encanto da estação:
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É TEMPORADA DA DENOMINAÇÃO DE ORIGEM 
VALE DOS VINHEDOS

O Vale dos Vinhedos é pioneiro na Denominação de 
Origem de vinhos no Brasil, estampando a identidade e 
a qualidade dos vinhos elaborados aqui para o restante 
do mundo. Essa conquista, de suma importância tanto 
para o mercado quanto para o consumidor, foi obtida em 
2012, depois de um vasto trabalho que prioriza o modo 
de produção, o respeito à produtividade máxima obtida 
pelos vinhedos, variedade das uvas e suas formas de 
processamento. 

A temporada 2016 da Denominação de Origem do Vale 
dos Vinhedos iniciou no mês de setembro. Nesse processo, 
as vinícolas encaminham a documentação necessária 
para que a coleta de amostras possa ser executada. A 
comprovação da procedência da uva também é realizada. 
Um número pré-definido de garrafas por amostra é 
recolhido e encaminhado para os laboratórios da Embrapa 
Uva e Vinho e do Laboratório de Excelência do Estado 
(LAREN).

O trabalho é minucioso, sempre com total transparência, 
garantindo através da análise de profissionais e 
consumidores que o processo siga à risca todas as normas 
do Regulamento de Uso – e isso inclui análises físico-
químicas e posterior análise sensorial, onde serão levados 
em conta os aspectos visual, olfativo, gustativo e tipicidade 
varietal.

Você sabia?
As vinícolas do Vale dos Vinhedos comprovam novamente sua tradição na 
elaboração de vinhos e espumantes. Durante a 24° Avaliação Nacional 
de Vinhos, evento promovido pela Associação Brasileira de Enologia 
(ABE), quatro produções das vinícolas do Vale figuraram entre as 16 mais 
representativas da Safra 2016. Ao total foram 241 amostras de 46 vinícolas 
de mais de 10 microrregiões produtoras.

Foram premiados na categoria Tinto Fino Seco as variedades Tempranillo, 
da Miolo Wine Group, Marselan, da Casa Valduga Vinhos Finos e 
Cabernet Sauvignon da Vinícola Almaúnica. Na categoria Vinho Base 
para Espumante, o Chardonnay da Domno do Brasil, do Grupo Famiglia 
Valduga também foi reconhecido.

140 ANOS DE IMIGRAÇÃO ITALIANA NO VALE DOS 
VINHEDOS: UMA HISTÓRIA ESCRITA COM CORAGEM E 
TRABALHO

Há 140 anos se começou a desenhar a história do que 
atualmente é a região responsável pela produção de 17% 
dos vinhos finos e 12% dos espumantes nacionais. O Vale 
dos Vinhedos teve seu início com suor e lágrimas de um 
povo que atravessou o mundo em busca de esperança e 
a fez acontecer nas terras da então chamada Linha 6 da 
Leopoldina. 

Para saber mais sobre a Cultura Italiana, estando no Vale dos 
Vinhedos, visite o Memorial do Vinho (foto), anexo ao Hotel Villa 
Michelon e o Museu da Famiglia Tasca.  
Leia o livro “Sonho de um Imigrante” (foto) do escritor Remy 
Valduga e assista do Documentário Memórias do Vale dos Vinhedos 
no YouTube: https://youtu.be/PHGo2xhDT4U

Em uma época onde a informação não era globalizada, 
não há outra definição para dar às famílias italianas que 
desbravaram o mundo em direção a América que não 
seja a de coragem. Rumo à terra prometida, com fartura 
para aqueles que tinham a ganância da propriedade, 
que sustentassem famílias e gerassem economia. Povo 
trabalhador, o italiano! Ao chegar aqui, deparando-se com a 
mata cerrada, fez da oportunidade que foi dada um espaço 
de cultivo, construindo através de golpes de enxada na 
terra virgem, a esperança de um futuro mais próspero. 
As 18 famílias que aqui chegaram em 1876, oriundas 
da província de Trento, desfizeram-se de tudo o 
que possuíam em sua pátria de origem. Arriscaram e 
apostaram.

Enxergaram aqui uma oportunidade, mas também um 
grande potencial. O trabalho dessa gente foi tão intenso e tão 
profundo, que os frutos se colhem até hoje. Cada cacho de uva 
que nasce nos parreirais das mais de 30 vinícolas do Vale dos 
Vinhedos carrega consigo um aroma de vitória, resultado de 
quem deixou a fome e a miséria em um passado distante e 
que fez de sua dor um motivo para lutar.

Foto: Acervo Villa Michelon Foto: Acervo Aprovale
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OLHARES DE INVERNO
Não é à toa que o Vale dos Vinhedos é o roteiro enoturístico mais famoso do Brasil. Os turistas que por aqui passeiam 
fazem questão de registrar todos os momentos em meio aos parreirais, paisagens magníficas e, claro, degustando 
vinhos e espumantes. Durante as quatro estações do ano, as postagens nas redes sociais mostram ao Brasil e ao mundo 
os diferentes olhares sob as terras do Vale, fazendo do local um cenário ideal para qualquer tipo de situação: romance, 
brincadeiras, poesia, esporte. Confira os registros de inverno feitos pelos nossos visitantes!

Foto: Amanda Tamujo

Foto: Jeane Fischer Röhnelt

Foto: Ariane Camargo

Foto: Marcelo Gimenis

Foto: Geovana Estorgato

Foto: Paola Coelho

Siga você também o Vale dos Vinhedos 
nas redes sociais e poste sua foto usando 
#valedosvinhedos

@valedosvinhedosoficial
/valedosvinhedosoficial
www.valedosvinhedos.wordpress.com
www.valedosvinhedos.com.br


