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Cattacini Vinhos, Zuim Brut Champenoise
Vinhos nacionais exclusivos, elaborados pelas mais conceituadas
vinícolas brasileiras sob a supervisão de Luiz Carlos Cattacini Gelli,
um engenheiro que, em 2010,
largou a profissão para fundar a
Cattacini Vinhos Ltda e se dedicar
ao mundo do vinho levando até
os consumidores mais exigentes
vinhos diferenciados, gastronômicos e que representem os diversos
terroirs do Brasil. A seleção dessas
empresas é feita pelo proprietário
da Cattacini, de forma rigorosa,
começando por visitas aos vinhedos e a estrutura de vinificação.
Tudo isso para certificar se os
métodos de plantio e produção
utilizados atendem às exigências
de qualidade e quantidade da
marca.
Um dos produtos mais bem
pontuados na degustação às
cegas promovida pela Bon Vivant
foi justamente de um terroir que
é muito propício para elaboração
de espumantes de qualidade: Pinto Bandeira, na Serra Gaúcha. O
espumante Cattacin Zuim, elabo-

rado em parceria com a Vinícola
Don Giovanni, obteve 90 pontos.
O espumante brut é elaborado
pelo método champenoise com
as uvas Chardonnay (70%) e Pinot
Noir (30%). Possui 12 meses de
maturação. Zuim é uma homenagem à Barbara Zuim, esposa, que
trabalha na empresa.
Outros dois produtos da Cattacini que constam no Guia Espumantes do Brasil dessa edição
são Cattacini Santiago Extra brut
(Chardonnay (70% e Pinot Noir
30%) e Cattacini Azzul Extra-brut
(Peverella).
Os produtos da marca Cattacini estão bem posicionados
no mercado do Rio de Janeiro e
podem ser encontrados em alguns
dos melhores restaurantes. Para
o restante do Brasil, a marca
trabalha com entregas em todo
o território nacional. Veja abaixo
onde comprar.
Atualmente a Cattacini trabalha
com 12 rótulos. Conheça mais
sobre o trabalho da empresa em
www.cattacini.com.br

89 pontos
Cattacini, Santiago
Extra-brut
Chardonnay (70%)
e Pinot Noir (30%)
18 meses de maturação
Elaborado em conjunto com a
Vinícola Don Giovanni

86 pontos
Cattacini, Azzul Extra-brut
Peverella
18 meses de maturação
Elaborado em conjunto
com a Vinícola Piagentini
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www.bonvivant.com.br

Onde comprar os espumantes
Os vinhos Cattacini são comercializados pela Cave
Nacional. Compre pelo site:
www.cavenacional.com.br
Fone: ( 21) 2146.5334

