


Prezados c l ientes e  amigos , 
é com imensa satisfação que
apresentamos nosso catálogo, 
cuidadosamente desenvolv ido
para aproximá-los do mundo 
do espumante.  Nas próximas 
páginas vocês irão conhecer 
nossos produtos, assim como
d e s c o b r i r  u m  v e r d a d e i r o 
trabalho artesanal, oferecendo-lhes
um vasto elenco de espumantes 
com variadas personal idades. 
Vocês são muito bem vindos à nossa
loja, onde poderão conhecer um 
verdadeiro trabalho artesanal, 
e familiar.
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Casa dos Espumantes



                    A Casa dos Espumantes está localizada no município de Santa
                    Teresa, a primeira cidade colonizada por imigrantes italianos 
                    no Brasil, e que possui uma das mais exuberantes 
biodiversidades do mundo. Cercada pelas montanhas da região serrana do 
estado com cerca de 40% de seu território composto de Mata Atlântica.

História

Sr. Sergio Sperandio   
Adega da Casa dos Espumantes 

‘‘
A Casa dos Espumantes está localizada mais precisamente no Circuito 
Caravaggio, fundada em 2004 por Sergio Sperandio vem dedicando especial 
atenção a elaboração de espumantes, sendo a primeira vinícola a dominar 
e desenvolver o método champenoise de vinificação no Espírito Santo.

Para falar da Casa dos Espumantes, é preciso vislumbrar todos seus principais
valores, trabalho familiar e inovação constante - ética, criatividade e 
determinação fazem parte dos genes da família.

Um negócio desafiador, pai e filho cuidam de todos os  processos  de 
elaboração do espumante em sua propriedade, plantando,  processando   e 
vendendo. Situada a uma altitude de mais de 800 metros, em  um  terreno 
de difícil mecanização e com solo ácido, oscilações  pluviométricas  e  com 
seu clima tropical de montanha, fazem ser um terroir peculiar  e  único 
na produção dessas borbulhas.

A agroindústria produz hoje uma média de 8 à 10 mil garrafas por ano,  
sendo de espumantes comuns e de espumantes finos, dependendo da safra.



A lavoura



O espumante
O vinho espumante é resultado da fer-
mentação da uva sã, fresca e madura. O espuma-
nte se diferencia das demais bebidas por ser ela-
borado a partir de duas fermentações alcoólicas.

Há duas formas de se fazer a segunda fermentação, o método que nós, da Casa dos Espu-
mantes utilizamos é denominada método champenoise, e foi no século XVII ao ouvir a 
afirmação dos vinicultores de que alguns vinhos fermentavam novamente depois de enga-
rrafados, que o monge Dom Perignon, responsável pela adega da Abadia de Hautvillere, 
em Reims, na França, resolveu usar garrafas mais espessas e rolhas amarradas com ara-
me para controlar uma bebida ainda desconhecida, com segredos a serem desvendados 
e técnicas a serem refinadas - o Champagne.

A primeira fermentação é a mesma 
que se faz para produzir os vinhos tranquilos - 
sem bolhinhas - os vinhos tintos, os brancos, os 
rosés e os vinhos doces de sobremesa, todos 
esses são classificados como vinhos tranquilos.

É por haver uma segunda fermentação que nosso 
produto se torna tão especial.

O método Champenoise 
também conhecido como ‘tradicional’ 
ou ‘clássico’, consiste na segunda 
fermentação de um vinho base 
dentro da própria garrafa. Durante
2 meses, as leveduras transformam
açúcar em álcool, e consequente-
mente liberam gás carbônico, dando 
origem a perlage, que são as borbulhas
do espumante. Após o espumante 
passar por um processo de autólise e
envelhecimento que pode durar 
meses ou até anos, sendo finalizado 
com a remoção das impurezas através
da remuage e do degorgement. 
Reconhecido pela sua qualidade, este 
método é mais delicado e artesanal, 
resultando em espumantes com perlage 
fina, evolução nos aromas e comple-
xibilidade gustativa.



Jabuticaba
Elaborado com jabuticaba, através do método 
champenoise, o espumante de jabuticaba é 
um produto peculiar e único da Casa dos 
Espumantes - Produto inovador, da nova 
gastronomia brasileira. A fruta em si possui 
três vezes mais resveratrol do que a uva, 
maior produtor dessa substância. 

Espumante 750 ml                                R$00,00



Branco
Branco Demi-Seco - Elaborado com variedades
Vitis Labrusca, através do método champenoise, 
possui coloração amarelo dourado, perlagem 
fina e persistente, que resulta em uma explosão 

Espumante 750 ml          R$00,00
Demi Seco 

de aromas a cada rolha retirada.



Moscatel
Moscatel Suave - Elaborado com a Vitis 
Vinífera, da família das vitáceas. Moscato 
permanece em autólise por curto período, 
o que lhe proporciona uma fineza muito 
grande e uma perlagem muito fina.

Espumante 750 ml          R$00,00
Suave 



Moscatel
Moscatel Brut - Elaborado  por cepas da 
família moscatel, municionado de uma 
qualidade superior. Possui uma maior 
característica dos espumantes brasileiros, 
com frescor e aroma floral de grande 
complexidade.

Espumante 750 ml          R$00,00
Brut 



Moscatel
Elaborado pelo bland de uvas viníferas, resulta
em um rosé de fácil consumo, por apresentar 
aromas e paladar leves.

Espumante 750 ml          R$00,00
Rosé Fino 
Demi Seco 

Rosé Demi-Seco



Rosé Suave - Elaborado com variedades 
de Vitis Labrusca, através do método 
champenoise, o espumante rosé suave, 
torna-se uma porta de entrada ao mundo 
do espumante por sua leveza e acidez palatável. 

Espumante 750 ml          R$00,00
Suave



Casa dos Espumantes
Santa Teresa -ES

Circuito Caravaggio, Km 4
27 9 9974-3774

www.casadosespumantes.com.br
casadosespumantes@hotmail.com 

Visite-nos e curta nossa página para participar das nossas promoções.



design e estratégia

Proibida a venda de bebidas alcoólicas 
para menores de 18 anos. Aprecie com moderação.

Proibida a reprodução, 
Nenhuma parte desta obra 
p o d e rá  s e r  co p i a d a , 
transcrita ou modificada, 
sem a prévia autorização 
da Casa dos Espumantes. 
Os infratores serão punidos 
pela Lei no 9.610/98.

Os preços, bem como as safras, 
podem sofrer alterações sem prévio aviso.


