
 
Próximo Mês – Tema: Casta Pinot Noir no Novo Mundo. 

 
Clube 50  Clube 90  Clube 130 
Pinot Noir  “Q” Pinot Noir  Pinot Noir 

Tinto – 2009  Tinto – 2008  Tinto – 2009 
Bodegas Zorzal  Viña Quintay  Hunter’s 
Argentina – Uco  Chile – V.Casablanca  Nova Zelândia 

Grand Cru  Premium  Premium 
R$36,00  R$82,53  R$112,54 

Para cancelamento ou pedido maior do vinho do próximo mês, favor comunicar por email 
(contato@clubemalucosporvinho.com.br) até o dia 31/01/12. 
 

 

CClluubbee  
 

 

Janeiro 2012 

 
Vinho Pinot Grigio Collio DOC Safra 2009 
Produtor Azienda Villa Russiz País Itália 
Tipo Branco Seco Região Friulli 
Volume 750ml Sub.reg Collio 

Uvas Pinot Grigio. Álcool 13,5% 
Importadora Decanter Valor R$104,50 

 
Temp.de Guarda 14° Temp.de Serviço 12° Consumir até 2014 

 

 

Histórico 

 
 
Em 1869, o conde francês Théodore de La Tour construiu um castelo na região de Capriva 
del Friulli, com o objetivo de iniciar a produção de vinhos de qualidade. Ele ficou muito 
impressionado com o potencial vinícola da região que hoje conhecemos como a 
denominação “Collio DOC”. 
 
Hoje, a Azienda Agrícola Villa Russiz é a vinícola mais premiada da região do Friulli no guia 
Gambero Rosso; condecorada 21 vezes com a nota máxima (03 Bicchieri). Além disso, o 
enólogo responsável, Gianni Menotti, foi eleito o melhor da Itália em 2006. 
 
 

Curiosidades 

 
O conde francês não teve filhos. Assim sendo, após a sua morte, a vinícola se tornou um 
instituto público com atividades filantrópicas e hoje é reconhecida como o projeto mais 
bem sucedido no mundo nessa área. 
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Ficha Técnica 

 
Vinificação: Colheita manual no início de Setembro, de várias parcelas de vinhedos 

espalhados pela propriedade. Desengace e prensagem suave para extrair 
a poupa sem machucar as cascas. A fermentação alcoólica ocorre em 
tanques de aço inox com temperatura controlada (baixa) e permanecem 
por mais 08 meses “sur lie” antes de ser trasfegado e engarrafado. Foram 
produzidas apenas 54 mil garrafas. Não estagia em madeira. 

 
Visual: Amarelo perolado. Brilhante com intensidade média. Sem halo de evolução. 
 
Olfativo: Logo que chega à taça, este vinho explode em aromas. Destacam-se os 

florais (margaridas, acácias), frutas tropicais frescas (melão, nectarina, 
cupuaçu, cajá). Num segundo instante surgem aromas minerais, de mel e 
algum fermento (marcação do estágio “sur lie”). Nos últimos goles, 
aromas cítricos, resinosos e alguma especiaria (pimenta do reino branca). 

 
Gustativo: Vinho que surpreende pelo frescor e corpo alto. A acidez e o álcool estão 

bem marcados e integrados. É um vinho extremamente seco, sem 
amargor, com intensidade alta e persistência média longa. Os sabores 
confirmam o nariz. Macio e guloso, mas cuidado com o álcool, engana. 

 
Combinação: Pelo fato deste vinho seduzir e surpreender logo ao primeiro contato, eu 

recomendaria degustá-lo sozinho, para poder entender suas 
características únicas. Mas, se você já estiver acostumado ou precisar 
servir algo para acompanhar, sugiro: Peixes de carne branca fortes de 
mar ou de rio (Costela de Tambaqui, Espeto de Pintado na brasa com 
Farofa, Filhote grelhado), Filés de Peixe à Dorê, Frutos do Mar na 
manteiga ou em molhos brancos. O Peru recheado de Natal vai muito 
bem. Baião de Dois e Lombo suíno recheado (ou com frutas) devem 
surpreender. Por último, pratos germânicos típicos: Kassler e Eisbein. 

 
 
 
 
 

Motivo da Escolha 
O produtor Villa Russiz é considerado um dos melhores do Friuli. Seus vinhos sempre 
surpreendem pela estrutura e características únicas. Este Pinot Grigio é impressionante, 
deixando muito claro todo o potencial da casta. 
 


