


NOSSA HISTÓRIA 

A Vinícola Quarezemin tem como base de sua existência os
antepassados das Famílias Quarezemin e Felipe oriunda da região de

Toscana e Vêneto na Itália.
 

Fundada em 2002, no município de Içara, Santa Catarina trazendo para
cidade uma arquitetura toda em pedra, onde denuncia as fortes

tradições italianas. 
 

Sem abrir mão dessas tradições, tem como objetivo produzir vinhos de
modo simples e artesanal. 

 
Vinhos elaborados em quantidade limitada, a partir de uvas selecionadas

e colhidas manualmente.
 

Para abrigar sua produção, os vinhos envelhecem dentro da cantina toda
de pedra, obtendo qualidade incontestável, graças ao carinho e cuidado

com que são elaborados.



INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS DE VINHOS DO 
 

BRASIL
 

IP VALES DA UVA GOETHE

Vales da Uva Goethe foi a primeira Indicação de
Procedência do Estado de Santa Catarina a obter

o registro junto ao INPI, em 2012. 
 

A área de produção localiza-se entre as encostas
da Serra Geral e o litoral Sul Catarinense. 

 
Os vinhos são elaborados com uvas da variedade

Goethe, tradicionalmente cultivada na região
desde o início do século XX.

TERROIR



Mix de 
produtos 



 
   Elaborado 100% com uvas Goethe, vinho delicado de coloração amarelo palha, com reflexos

dourados, de finíssimo bouquet que remete aromas que combinam mel, flores brancas, frutas cítricas e
toque mineral.

Ao paladar apresenta ótimo equilíbrio entre frescor e macies, exprime toda sua preciosidade aromática
envolvente com final agradavelmente mineral.

Dotado de um bom corpo e ótima acidez, é equilibrado, fresco e alegre.
No conjunto apresenta boa harmonia e satisfaz os mais variados perfis de apreciadores. 

Suas uvas são cultivadas em Azambuja- Pedras Grandes/SC, nos “Vales Da Uva Goethe”, estando esse
vinho selado pela indicação de procedência (IP) Vales da Uva Goethe, uma das únicas IPs de vinho do

Brasil.
Margherita é uma homenagem à mãe do fundador da vinícola, cuja Família possui tradição centenária

na produção de uvas e vinhos
 

·Uva: Goethe
·Volume: 750 ml

·Graduação alcoólica: 11,5%
·Temperatura ideal: 6° C a 9° C.

 
Harmonização: Carnes brancas, peixes, frutos do mar, queijos leves, risotos, sushi, pratos agridoces.

Como por exemplo, sushi, porco a Califórnia, risoto ou ravióli de pera ou figo com gorgonzola, queijo
brie com mel ou caldas de frutas vermelhas.

 É a harmonia perfeita para dias e noites quentes e como acompanhamento em festas e eventos. 
 

VINHO MARGHERITA BRANCO SECO GOETHE   / VINHO MARGHERITA DEMI-SEC GOETHE



Elaborado a partir de um corte entre as uvas Goethe e Niágara .
Estes vinhos são produzidos segundo o método tradicional das antigas vinícolas em meados do

século XX, ou seja, com o mosto sendo fermentado juntamente com as cascas.
Vinho com características bem próprias na tonalidade amarelo palha, aroma intenso e frutado, com

um leve toque mineral, é um vinho de sabor fresco e elegante, deixando sensações agradáveis na
boca.

Suas uvas são cultivadas em Azambuja- Pedras Grandes /SC, nos “Vales Da Uva Goethe”, primeira
(IP) de Santa Catarina.

Traduz de forma descontraída, o espírito jovem e alegre do novo consumidor de vinhos brasileiros.
 

·Uva: Goethe / Niágara
·Volume: 750 ml

·Graduação alcoólica: 12,5%
·Temperatura ideal: 5° C a 8° C.

 
·Harmonização: Carnes brancas, frango, peixes, frutos do mar, queijos suaves, saladas, patês,

sanduiches, sushi. É a harmonia perfeita para dias e noites quentes e como acompanhamento em
festas e eventos. 

 
 
 

VINHO DE MESA BRANCO SECO GOETHE    / VINHO  DE MESA BRANCO SUAVE GOETHE 



Elaborado com uvas Bordô, proporciona uma personalidade marcante bem encorpado de sabor
frutado aveludado ao paladar e coloração que varia de vermelho vivo a violeta intenso, apresenta
aromas com toques de frutas vermelhas maduras. Seu dulçor não contrasta com o corpo do vinho

de forma que ambos agregam em complexidade e agradável sensação em boca.
 

·Uva: Bordô
·Volume: 750 ml

·Graduação alcoólica: 11,8%
·Temperatura ideal: 12º C a 16º C. 

 
·Harmonização: Carnes em geral, pizzas, massas com molhos vermelho condimentado, estrogonofe,

pratos à base de moranga e feijoada. Pode também acompanhar pratos a base de legumes sem
destoar por ter corpo médio e boa fruta. Seu corpo e doçura o fazem bastante versátil

 

VINHO DE MESA TINTO SECO BORDÔ   / VINHO DE MESA TINTO SUAVE BORDÔ



  Elaborado unicamente com uvas da variedade Cabernet Sauvignon, este é um vinho
encorpado, de boa estrutura e com grande persistência em boca.

 
De cor vermelho rubi intensa, aroma de frutas vermelhas e bem equilibrado. Paladar

ligeiramente tânico além de uma acidez balanceada e final longo e elegante com leve evolução
em madeira de carvalho.

 
·     Uva: Cabernet Sauvignon

·     Volume: 750 ml
·     Graduação alcoólica: 12%

·     Temperatura ideal: 16º C a 18º C.
 

·Harmonização: Excelente para acompanhar pratos à base de carnes vermelhas, assadas ou
grelhadas frango assado com batatas e cebolas e queijos.

 
 
 

VINHO TINTO SECO FINO CABERNET SAUVIGNON  



  Elaborado unicamente com uvas da variedade Merlot, este é um vinho de cor vermelho rubi,
bem estruturado com taninos macios e bem equilibrado

 
De aroma intenso e frutado, remetendo a frutas negras maduras, como ameixas e mirtilos.

 
·     Uva: Merlot

·     Volume: 750 ml
·     Graduação alcoólica: 12,5%

·     Temperatura ideal: 16º C a 18º C.
 

·Harmonização: Excelente para acompanhar saborosos pratos de carnes e massas.
 
 
 

VINHO TINTO SECO FINO MERLOT  



 Vinho Goethe Rose é um vinho Demi-Sec fácil de beber, leve, aromático, frutado e muito
prazeroso com ótima complexidade e persistência em boca. Sua coloração é salmão claro.

 
 De aromas finos e muito agradáveis, combinando morangos, framboesa e pêssego com toques

cítricos e minerais.
 

·     Uva: Goethe
·     Volume: 750 ml

·     Graduação alcoólica: 11%
·     Temperatura ideal: 6° C a 9° C.

 
·Harmonização: Com entradas, risotos, carnes brancas, frutos do mar até em um jantar com

pratos mais sofisticados. Acompanha muito bem em uma tarde de praia ou piscina 
 
 

VINHO ROSÉ GOETHE



 
Aspecto vivído e brilhante , com coloração vermelho violeta. Apresenta aroma intenso e

fresco, lembrando frutos vermelhos maduros, e um delicado sabor frutado, refrescante e doce.  
Pronto para consumo, sem adição de açúcar, não alcoólico.

 
·     Uva: Isabel/Bordô

·     Volume: 1 L
·     Temperatura ideal:  Após aberto conservar obrigatoriamente sob 

refrigeração (4° a 6°) e consumir em até 5 dias. 
 

Uma bebida saborosa e saudável para compor as refeições do dia a dia. Ideal para protos leves
e para pessoas que desejam manter os níveis saudáveis do colesterol.

 
 
 

SUCO DE UVA INTEGRAL 



   
 Elaborado com uvas Moscatéis Brancas, apresenta agradável frescor, baixa

graduação alcoólicas e perlage persistentes. 
 

Com coloração amarelo-palha e reflexos esverdeados, borbulhas finas e intensas,
aroma floral, lembrando flores brancas e um toque inconfundível de mel. No paladar

apresenta uma estrutura leve com excelente equilíbrio.
 

·     Uva: Moscatel
·     Volume: 750 ml

·     Graduação alcoólica: 7,5%
·     Temperatura ideal: 02° C a 05° C.

 
Harmonização: Ótimo acompanhante para sobremesas, tortas, frutas frescas,

sorvetes e mousses, ideal para acompanhar seu "happy hour", também pode ser
servido como aperitivo e como base para diversos drinks e coquetéis e

especialmente para brindar bons momentos.
 
 

VINHO ESPUMANTE MOSCATEL BRANCO



  
  Elaborado com uvas Moscatéis, possui coloração rosada brilhante de boa intensidade com

reflexos rubi. 
 

No aroma sobressaem frutas vermelhas frescas como cereja, morango e frutas cítricas.
Paladar macio, cremoso e acidez bem equilibrada. 

 
·     Uva: Moscateis
·     Volume: 750 ml

·     Graduação alcoólica: 7,5%
·     Temperatura ideal: 02° C a 05° C.

 
Harmonização: Ótimo acompanhante para sobremesas, tortas, frutas frescas, sorvetes e

mousses, ideal para acompanhar seu "happy hour", também pode ser servido como
aperitivo e como base para diversos drinks e coquetéis e especialmente para brindar bons

momentos.

 
 

VINHO ESPUMANTE MOSCATEL ROSÉ



Entre em contato
conosco

 

Rodovia SC - 445 - km 66 Içara /SC

ENDEREÇO

vinhosquazemin@gmail.com

ENDEREÇO DE EMAIL 

(48) 99954-6255  -  Guilherme

NÚMERO DE TELEFONE



Conecte-se

vinhosquarezemin

FACEBOOK

@vinhos.quarezemin

INSTAGRAM



 O vinho é o fruto do sol, da terra , da sabedoria e do

trabalho do homem.


