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URUGUAY vitivinícola...

* 5.960 héctares
* Em 17 dos 19 Estados
* 185 vinícolas



Regiões do 
Vinho 
Uruguaio...



6 regiões



Litoral Norte

Abrange o Río Uruguay, e os 

Estados de Artigas, Paysandú e 

Salto. 

Se encontra numa altitude de 

entre 50 e 60 metros acima do 

nivel do mar.



Litoral Sur
Nesta região estão compreendidos os 

Estados de Colonia, Río Negro e 

Soriano.

Os solos estão compostos de distintos 

materiais, como sedimentos limo-

argilosos, limo-calcáreos, e com alta

porcentagem de areia.



Metropolitana
Região com a maior quantidade de 

vinhedos e producao de vinhos do país, 

concentrando mais do 70% das bodegas uruguaias.

Nos Estado de Canelones , Montevideo, e San José.

Com uma marcante influência do Río de la Plata, 

ademais de uma das bacia hidrográficas mais

amplas do mundo, sao outros fatores importantes.



Centro

Com clima mais cálido e mais horas de 

sol que outras regiões, se encontram os 

Estados de Durazno, Florida e 

Lavalleja. O relevo é 

de ondulações suaves.

Os solos sao ácidos e de fertilidade

media a baixa, com textura franca 

e franco com mistura de areia.



Oceánica

É 

a região de influência atlántica 

por excelência, apresentando

maior altitude e diversidade

geológica que o resto.

Esta região se extende pelos 

Estados de Maldonado e Rocha.



Norte

Os vinhedos da região se 

encontram acima de formacoes

geológicas integradas pelas areniscas 

de diferentes tamanhos e composição. 

Suas características favorecem para 

concentrar açúcar, polifenois

totais e antocianas totais das uvas.



A boa 
noticia é....

Uruguay 

é UM 

PEQUENO 

PAIS de 

GRANDES 

VINHOS



Mas, além
dos vinhos, 
Uruguai
oferece
3 coisas....



PAISAGEM....



OFERTA ENO-
GASTRONÓMICA



CAPITAL HUMANO



É um plus que 
ajuda....

A

HISTÓRIA



Asim é que trabalha o enoturismo e seus
atores, gerandoexperiencias no Uruguay....

* MINISTERIO DE TURISMO (URUGUAY NATURAL)

* INAVI (INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA)

* PRIVADOS: EMPRESAS CON VINHEDOS E VINÍCOLAS

* Associações DE PRODUTORES DE UVAS E VINHOS



ATEU: ASOCIACIÓN de TURISMO 
ENOLÓGICO de URUGUAY



BODEGA 
BOUZA





BODEGAS de CARMELO



BODEGA NARBONA



Narbona

Oferece 4 apartamentos totalment

e equipados e confortavéis que, ai

nda, oferecem um belo visual par

a o vinhedo



Narbona

Proposta eno-

gastronómica em 

restaurante assinado

pelo chef Julio García 

Moreno, além de 

FESTIVALES 

GASTRONÓMICOS em 

variadas datas do ano



Narbona 
Festival:

Exemplo: 

"LANZAMIENTO 

PINOT NOIR 2022"

(passado domingo 9/10)



Narbona, 
degusta!



Bodega Cerro 
Chapeu

Rivera – UY

Livramento - BR



Bodega Cerro Chapeu

Respeito com o 

ambiente puro que 

rodeia a vinícola e 

vinhedos



Bodega Cerro Chapeu

Tour guiado – por enólogo, ou

especialista em turismo – pela área

de produção da vinícola



Bodega Cerro 
Chapeu

O tour completo leva 

até a sala de barricas. 

Alí é envelhecido o 

Tannat Batovi (um dos 

vinhos uruguaios mais

bem sucedidos)



Bodega Cerro Chapeu
(Rivera - UY)

Os velhos vinhos de 

antigas safras podem

ser comprados ao final 

do tour...... poucas

garrafas a partir da 

safra de 1979



Mirador Cerro 
Chapeu 
(Livramento –RS)

Podes degustar os

vinhos elaborados a 

poucos metros – na

vinícola em Rivera 

(UY)…..... e além disso, 

podes aproveitar para 

curtir um meio-dia de 

ótima gastronomía! ….



Mirador 
Cerro Chapeu

…. com as tapas, 

pintxos, e pratos

elaborados pelo Chef 

Rodrigo Caggiani, 

valorando os

ingredientes regionais



ESCUELA de SOMMELLERÍE de CARMELO



ESC (Carmelo, 
Estado de 
Colonia) UY

Fundada no ano de 

2021, está pronta para 

dar a luz seus

primeiros 18 egresados

da Carrera de 

Sommelier (18 meses)



ESC: o importante de formar
profissionais do vinho, 
com foco no turismo



ESC: degustar 
vinhos de 
Uruguay e do 
mundo



ESC: visitar
vinícolas, e 
ver suas
propostas de 
enoturismo
na prática



ESC: conhecer
o modernoe o 
tradicionaldo 
vinho



ESC: 
apenas 
vinho?



ESC: apoio
do INAVI

Carreira declarada

"De interés para la 

vitivinicultura"



MUITO OBRIGADO

https://www.facebook.com/arraspide

https://www.instagram.com/danielarraspide/

mail: daniel@danielarraspide.com

www.danielarraspide.com
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