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Tosquia 

 
Variedades principais: Tannat, Cabernet Sauvignon, Tempranillo, Malbec 

D.O.:   Campanha Gaúcha 

Álcool:    12,50 % vol 

Quantidade:   3500 garrafas  

 

VINHO 

Atividade muiuto comum na Campanha Gaúcha, tosquia é o ato de cortar a lã 

rente ao corpo do animal, especialmente ovinos, estes também presentes na 

Fazenda Campos de Cima. Desenvolvido em parceria com o artista Felipe 

Constant, o rótulo do vinho retrata esta atividade. 

 

VINHEDO 

É constituído por solos Nitossolos distro-ferrálicos, num clima subtropical, 

com quatro estações bem definidas, incluindo um verão quente e seco, e com 

boa amplitude térmica, e um inverno rigoroso. As uvas deste vinho provém 

exclusivamente de nossos vinhedos localizados na região das Três Bocas , 

Maçambará, Rio Grande do Sul. São solos com boa drenagem, fertilidade 

moderada, boa textura, derivados de basalto, que ajudam a produzir uvas de 

grande qualidade. 

 

VINIFICAÇÃO  - PROCESSO DE ELABORAÇÃO 

A colheita foi manual realizada nas primeiras horas da manhã. Logo após 

passar por mesa de seleção, a uva desengaçada foi a um tanque de aço 

inoxidável onde começou a maceração a frio a 8°C por 3 dias. Logo esta fermentou a uma temperatura 

controlada entre 27 e 29°C, mantendo-se em maceração pós fermentativa por 15 dias mais. Meses mais 

tarde foi elaborada a assemblage que veio dar origem a este vinho. 

 

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS 

De cor vermelha intensa com reflexos violeta, o vinho Tosquia tem aromas a frutas negras, salientando 

groselha preta e ameixas, com notas de chocolate e especiarias. Em boca tem corpo médio, com boa 

estrutura, taninos aveludados e muito equilibrado. Recomenda-se o seu serviço a 14-18 °C. Pensado para 

harmonizar com comida da Campanha Gaúcha: Carnes vermelhas, churrasco, arroz carreteiro e paleta de 

cordeiro; acompanha também queijos, risotos e massas sendo excelente para pizzas. 
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