AMAMOS ENOLOGIA.

AMIZADE
COM ALICERCES
NO VINHO.
Os fundadores da Tenuta, os amigos enólogos
Lucas Foppa e Ricardo Ambrosi, começaram
a vinificar juntos no porão da família Ambrosi
em 2017. À época dessa fundação, os enólogos
tinham 21 anos de idade.
Da pequena e artesanal produção, o projeto
decolou para uma vinícola que segue os princípios
de qualidade e tecnologia que fazem os vinhos de
renome mundial. Para isso, os enólogos foram
juntos trabalhar no Napa Valley, com o objetivo
de adquirir conhecimentos e absorver ideias
novas para extrair ao máximo do Terroir de onde
desenvolveriam seus projetos.
Hoje, a sede da Tenuta Foppa & Ambrosi está
sediada em Garibaldi/RS, no Vale dos Vinhedos,
e no final de 2021 atingiu a marca de 45 mil
garrafas de produção anual e mais de 20 rótulos
lançados desde seu início.

O COMEÇO
DE UMA AMIZADE.

2012
2017

Lucas Foppa e Ricardo
Ambrosi se conheceram
na primeira escola de
enologia do Brasil, o
Instituto Federal de Bento
Gonçalves. A amizade,
que começou no coração
da uva e do vinho no
Brasil, levou os amigos ao
primeiro trabalho, juntos,
em uma vinícola do Vale
dos Vinhedos.

ALICERCES
NO VINHO.
Vinificam juntos o
primeiro vinho, na
garagem da casa da
família Ambrosi. Após
a primeira safra do
projeto, os amigos
decidem ir, na metade
do ano, para os Estados
Unidos da América, para
trabalharem em uma
vinícola do Napa Valley.

2019
2020

NASCE A TENUTA.

NOVA SEDE

Ao voltarem dos Estados
Unidos, no início de 2018,
começam a vinificar volumes
comerciais. As safras de 2018,
safra histórica, e 2019, juntas,
totalizaram aproximadamente
20 mil litros. O sonho começa
a tomar corpo. Assim, em
2019, a empresa é registrada
oficialmente. Começa a
caminhada da Tenuta Foppa &
Ambrosi, que atinge hoje todo o
Brasil e ruma a todo o globo!

O projeto cresce e migra
para uma estrutura maior,
no bairro Borghetto
em Garibaldi, Vale
dos Vinhedos, onde
desenvolve um amplo
espaço para maturação e
envelhecimento de vinhos,
envase automatizado,
enoturismo em uma casa
histórica de mais de 120
anos e enogastronomia.

EXPANSÃO
O projeto aluga uma
sala comercial no
centro de Garibaldi,
para usar como
base para estoque,
rotulagem e expedição.
A formalização do
sonho ganha uma
simples, pequena, mas
importantíssima base
para iniciar a expansão.

2021

PRIMEIRA
VINÍCOLA
A ELABORAR
NOS EUA
Neste mesmo
ano, a vinícola
abre operação de
elaboração de vinhos
no Napa Valley / EUA,
e faz história como
a primeira vinícola
brasileira a elaborar
vinhos nos Estados
Unidos da América.

2022
E ALÉM...
O ano de 2022
marcará época e
inicia um ambicioso
projeto de levar o
nome da vinícola para
o mundo e ficará na
história por lançar o
Maior Vinho de Todos
os Tempos: G.O.A.T.
A história continua.

EQUIPE
ENOLÓGICA

LUCAS
FOPPA
ALVES
Enólogo de 26 anos, que iniciou sua trajetória
na Enologia com 13 anos. Formado Técnico em
Viticultura e Enologia, Tecnólogo em Viticultura
e Enologia, pela primeira escola de Enologia
brasileira, o Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul,
Campus Bento Gonçalves e Pós Graduado em
Controladoria pela UCS - CARVI.
Tem em seu currículo passagens pelas
vinícolas Cave de Pedra, Pizzato, Chandon,
Terraças, Maximo Boschi, Centro de
Investigaciones Vitivinícolas da Universidad
de Cadíz (Espanha) e Vinícola Rombauer
Vineyards (Napa Valley - EUA).

RICARDO
FERRARI
AMBROSI
Enólogo de 26 anos, que iniciou sua trajetória
na Enologia com 15 anos. Formado Técnico
em Viticultura e Enologia e Tecnólogo em
Viticultura e Enologia, pela primeira escola
de Enologia brasileira, o Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande
do Sul, Campus Bento Gonçalves.
Tem em seu currículo passagens pelas
vinícolas Cave de Pedra, Salton, Aurora, Centro
de Pesquisa Embrapa Uva e Vinho, Vinícola
Rombauer Vineyards (Napa Valley - EUA) e
atualmente enólogo e consultor na Vinícola
Plátanos / Enovitis Consultoria.

TERROIR

BRASIL
RIO GRANDE DO SUL

SERRA
GAÚCHA

A vinícola Tenuta Foppa & Ambrosi elegeu para
seu trabalho o conceito de descentralização de
Terroir. Neste, todas as uvas são compradas
de produtores vitícolas de alta qualidade,
de diversas localidades. Assim, todo o ano a
vinícola consegue adquirir uvas de alto padrão,
fugindo das intempéries que podem em alguns
anos castigar alguma região.
As principais regiões fornecedoras são Serra
Gaúcha e Serra do Sudeste/RS.

SERRA DO
SUDESTE

PORTFOLIO DE
PRODUTOS

G.O.A.T.
INSOLITO
BRAZILIAN COLLECTION
C U LT U R A
TRA NODO
VITICCIO

G.O.A.T.

O MAIOR DE TODOS
OS TEMPOS.
GREATEST
OF ALL TIMES.

O ícone máximo da Tenuta Foppa e Ambrosi.
Elaborado com as melhores uvas adquiridas
no ano, elaborado por uma vinificação que
busca extrair ao máximo as nuances do Terroir,
a potencia das castas e que de mais nobre
as barricas de carvalho de alta gama podem
oferecer à maturação.
A jóia da vinícola.
Um vinho desenhado para ser o melhor tinto
do Brasil, um dos melhores vinhos do planeta.

INSOLITO

Insolito somos nós. É a essência da trajetória de
vida de dois amigos. Yin e Yang. Sol e Lua. Água e
Vinho. Nesse caso, vinho e vinho...
Combustível de almas inquietas, a linha é fruto
de blends inusitados, vinhos de diversas safras,
regiões, onde o Terroir de cada vinho base é o
protagonista e o carvalho é um ingrediente.
Marcante, persistente e elegante. Estas serão as
descrições gerais dos vinhos que carregam esta
pesada assinatura.

INSOLITO
CORTE IV
Tannat, Cab. Sauv., Merlot e Corte III
Serra do Sudeste e Serra Gaúcha.
2018, 2019, 2020 e 2021
750 mL - 14%
14 meses com carvalho francês e americano, primeiro uso.
Carne vermelha, embutidos.
4220 un. produzidas

INSOLITO
CORTE I
BRANCO
Alvarinho e Chardonnay
Serra do Sudeste e Serra Gaúcha.
2020 e 2021
750 mL - 13%
9 meses com carvalho francês e americano, primeiro uso.
Peixes e risotos aromáticos e complexos.
1050 un. produzidas

INSOLITO
CORTE II
ESPUMANTE EXTRA BRUT
Trebbiano 80% e Chardonnay 20%.
Monte Belo do Sul e Guaporé - Serra Gaúcha / RS.
N/V - não safrado; blend de safras.
750ml - 11,5% vol.
Método Tradicional, 18 meses deitado e 4 meses sur lie a l’envers.
Massas e risotos a base de molho branco, peixes e frutos do mar
em geral, peixes de rio, culinária oriental, saladas e entradas de
sabor intenso.
1820 unidades

BRAZILIAN
COLLECTION
A linha F&A Brazilian Collection representa um
novo momento da Tenuta Foppa & Ambrosi. A
internacionalização da vinícola, com o início
do projeto no Napa Valley, dá seus primeiros
passos através da coleção brasileiras de uvas e
cortes, que mostra que o potencial do país dos
jovens enólogos vai muito além de excepcionais
vinhos Merlot e grandes espumantes.

BRAZILIAN
COLLECTION
CABERNET
FRANC
Cabernet Franc.
Pinheiro Machado - Serra do Sudeste/RS.
2021
750ml - 13% vol.
5 meses com cubos de carvalho francês.
Cortes de carne vermelha assados na brasa, parmigiano
reggiano e presunto cru maturado.
1000 unidades.

BRAZILIAN
COLLECTION
ALVARINHO

Alvarinho.
Faria Lemos - Bento Gonçalves - Serra Gaúcha/RS.
2021
750ml - 13% vol.
6 meses com aduelas de carvalho francês e americano.
Harmoniza com pirarucu, pratos com bacalhau, frutos
do mar e azeites de oliva.
1000 unidades.

BRAZILIAN
COLLECTION
ROSÉ BLEND

45% Malbec, 45% Gamay e 10% Moscato Giallo
Malbec e Gamay de Monte Belo do Sul/RS
Moscato Giallo de Caxias do Sul/RS - 100% Serra Gaúcha
2021
750ml - 11,8% vol.
Unoaked - sem madeira.
Camarão, queijo brie e massas com molhos brancos, nozes,
aspargos e mariscos.
1000 unidades.

C U LT U R A
Apresentamos aqui um trabalho que marcou,
pessoalmente, nós. Lucas Foppa e Ricardo
Ambrosi. O lado pessoal marcou porque aqui
estão representadas as experiências que
absorvemos de amigos que fizemos ao redor do
mundo. Amigos de experiências internacionais
que tivemos. Estas vivências que pudemos
desfrutar, com estas maravilhosas pessoas,
puderam passar um pouco da apaixonante
Cultura que cada um possui em seu interior. Isto
tem um valor imensurável.
Cultura é uma edição especial. Um ícone que
homenageia as nações que consagraram estas
uvas. Uma linha elaborada integralmente
com uvas brasileiras, assinada por enólogos
brasileiros apaixonados pelo que fazem no Brasil
e curiosos pelo que de melhor existe no mundo.
Aqui apresentamos os nossos traços culturais
mais fortes da nossa devoção à enologia.

C U LT U R A
MALBEC

70% safra 2020 e 30% safra 2019
Monte Belo do Sul/RS
Varietal Malbec
750ml - 12,5% vol.
9 meses com cubos de Carvalho Francês e Americano
(vinho 2019).
Cortes magros de carne vermelha, massas, risotos à
base de queijos médios, molhos brancos, azeite de oliva,
manteiga, e ervas finas.
1250 unidades.

C U LT U R A
TANNAT

60% safra 2020 e 40% safra 2019
Pinto Bandeira e Monte Belo do Sul/RS
Varietal Tannat
750ml - 13,8% vol.
12 meses com cubos de Carvalho Francês e Americano
(vinho 2019)
Cortes nobres de carne vermelha, cordeiro, cortes suínos,
assados em geral, queijos marcantes e com teor de gordura
elevado. Pratos estruturados em geral vão acompanhar
este vinho.
1250 unidades.

C U LT U R A
CABERNET
SAUVIGNON
60% safra 2020 e 40% safra 2019
Pinheiro Machado e Bento Gonçalves/RS
Varietal Cabernet Sauvignon
750ml - 14,4% vol.
16 meses com aduelas de Carvalho Francês e Americano
(vinho 2019).
Filé mignon, pratos com especiarias como risotos e massas
à base de molhos encorpados, queijos de média e alta
estrutura, charcutaria e embutidos.
1250 unidades

C U LT U R A
CHARDONNAY

Safra histórica 2020
Pinheiro Machado e Guaporé/RS
Varietal Chardonnay
750ml - 12,5% vol
10 meses com aduelas de carvalho francês e americano.
Salmão, bacalhau, peixes amazônicos e da costa brasileira,
além de crustáceos e moluscos. Culinária tailandesa e
oriental em geral. Aves de porte, como peru e pato.
1380 unidades

C U LT U R A
RIESLING

100% Safra Histórica 2020
Bento Gonçalves/RS e Monte Belo do Sul/RS
Varietal Riesling
750ml - 12,2% vol.
Culinárias picantes como a tailandesa e a indiana, cortes
suínos, queijos aromáticos e marcantes, frutos do mar de
sabor intenso.
1640 unidades

C U LT U R A
PROSECCO
GLERA
100% Safra Histórica 2020
Garibaldi/RS
Varietal Prosecco Glera
750ml - 11,5% vol.
Método Martinotti/Charmat curto.
Sushis e sashimis, queijos de media-baixa estruturação,
aperitivos salgados, entradas diversas e momentos de
descontração.
1250 unidades

TRA NODO
Seguindo a filosofia da linha de vinhos
Tra Nodo, Taglio Bianco e Taglio Nero
representam a habilidade de criar cortes
únicos da vinícola Tenuta Foppa & Ambrosi.
Elaborados com uvas da Serra Gaúcha
e da Serra do Sudeste, os vinho são são
cortes equilibrados, que oferecem balanço
perfeito entre volume de boca, frescor,
complexidade aromática e fineza.

TRA NODO
CABERNET
SAUVIGNON
100% Safra Histórica 2020
Bento Gonçalves e Monte Belo do Sul - Serra Gáucha / RS.
Varietal Cabernet Sauvignon
750ml - 12,5% vol.
Chips de Carvalho Francês e Americano durante a
maceração e Carvalho Francês na maturação.
Acompanham bem com pizzas, massas, risotos, queijos e
carnes magras.
1850 unidades.

TRA NODO
MERLOT

100% Safra Histórica 2020
Bento Gonçalves e Monte Belo do Sul - Serra Gáucha / RS.
Varietal Cabernet Sauvignon
750ml - 12,5% vol.
Chips de Carvalho Francês e Americano durante a
maceração e Carvalho Francês na maturação.
Acompanham bem com pizzas, massas, risotos, queijos e
carnes magras.
1850 unidades.

TRA NODO
TAGLIO NERO

55% Merlot, 30% Tannat e 15% Ancelotta
Bento Gonçalves e Monte Belo do Sul - Serra Gáucha / RS.
Safra 2021
750ml - 12,5% vol.
4 meses com chips de carvalho francês e americano.
Acompanha bem pizzas, focaccia, queijos e salumeria.
Excelente para momentos com família e amigos.
2770 unidades.

TRA NODO
TAGLIO BIANCO

60% Sauvignon Blanc e 40% Trebbiano
Pinheiro Machado (Sauv. Blanc) e Guaporé (Trebbiano) /RS
Safra 2021
750ml - 12% vol.
Acompanha bem culinária oriental, peixes amazônicos,
frutos do mar e moqueca.
1900 unidades.

VITICCIO
Viticcio [gavinha, em italiano] brota dos ramos da
videira e sustenta-a sobre os arames, sendo um
fundamental componente para que esta usufrua
das beneficies do clima e do solos, gerando
frutos de qualidade ímpar. Vinhos bases de
categoria mundial são obtidos assim, com frutos
na maturação correta e absorvendo a essência
de regiões, como a Serra Gaúcha, que foram
tocadas de forma divina para fornecer elegantes
e excepcionais borbulhas.

VITICCIO
BRUT
BIANCO
Chardonnay, Pinot Noir e Riesling Itálico
Garibaldi e Bento Gonçalves - Vale dos Vinhedos/RS.
750ml - 11,5% vol.
Martinotti Charmat Longo - 6 meses de maturação sur lie.
Culinária Oriental, frutos do mar diversos, queijos, pizzas e
aperitivos salgados.

VITICCIO
BRUT
ROSÉ
Pinot Noir e Chardonnay
Garibaldi e Bento Gonçalves - Vale dos Vinhedos/RS.
750ml - 11,5% vol.
Martinotti Charmat Longo - 6 meses de maturação sur lie.
Culinária Oriental, frutos do mar diversos, queijos, pizzas e
aperitivos salgados.

VITICCIO
MOSCATEL

Moscato Giallo e Moscato R2
Garibaldi, Serra Gáucha / RS.
750ml - 8% vol.
Método Asti.
Doces, sobremesas, bolos e frutas.

VAMOS BRINDAR
JUNTOS?

tenuta@tenutafa.com.br
(54) 9 3300.2675
tenutafa
W W W. T E N U TA FA . C O M . B R

