AMAMOS ENOLOGIA.

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.

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.

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.

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.

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.

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

