
 
Próximo Mês – Tema: Brancos Californianos. 

 
Clube 50 Clube 50  Clube 90  Clube 130 

Sauvignon Blanc Viognier  Vineyards Blond  Sauvignon Blanc 
Branco – 2009 Branco – 2008  Branco – 2008  Branco – 2007 

Owl Ridge Bogle Vineyards  Spann Winery  White Oak 
EUA – Califórnia EUA – Califórnia  EUA – Califórnia  EUA – Califórnia 

Wine Lovers Wine Lovers  Wine Lovers  Wine Lovers 
De R$58,00 por 

R$47,50 
De R$69,00 por 

R$47,50 
 R$79,00  R$102,00 

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

 

CClluubbee  
 

 

Dezembro 2012 

 
Vinho “Trevigne” Barbera d’Alba DOC Safra 2006 
Produtor Cantina Domenico Clerico País Itália 
Tipo Tinto Seco Região Piemonte 
Volume 750ml Sub.reg Alba 
Uvas Barbera. Álcool 14,5% 
Importadora Vinci Valor De R$159,00 

Por R$130,00 

 
Temp.de Guarda 14° Temp.de Serviço 16° Consumir até 2018 

 

Histórico 
 
A família Clerico está vinculada ao vinho a muitas gerações. Porém, eles apenas cultivavam as 
videiras, não faziam vinho. Como era costume no Piemonte até a década de 1970, a maioria dos 
pequenos proprietários de vinhedos vendia a sua produção para as cooperativas da região. 
 
Em 1976, o pai de Domenico sugeriu que ele assumisse os negócios da família e tentasse produzir 
seus próprios vinhos (os primeiros). Na época, a família possuía apenas 05 hectares de vinhedos. 
Domenico e Giuliana (sua esposa) aceitaram o desafio. 
 
Devido ao fato de nunca ter sido produtor de vinho, a família Clerico estava livre para testar novos 
métodos e tecnologias que surgiam à época. Em 1979, Domenico apresentou seu primeiro Barolo 
e foi um tremendo sucesso. 
 
Atualmente, a vinícola possui 21 hectares espalhados em diferentes “crus” e produz cerca de 110 
mil garrafas por ano. Todos os seus vinhos são considerados excelentes (05 Barolos, 01 Barbera, 
01 Dolcetto e 02 Langhe Rosso). 
 
 

Curiosidades 
 
Domenico Clerico é um dos melhores produtores do Piemonte. Devido as suas experiências com 
novos métodos e tecnologias, ele é considerado um dos pais do “Moderno Barolo”. Todos os seus 
vinhos são emblemáticos e disputados a cada safra. Além disso, ele foi um dos primeiros a lançar 
um vinho “super-piemontês” no mercado em 1983, o famoso “Arte Rosso Langhe”. 
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Ficha Técnica 
 

Vinificação: As uvas foram colhidas manualmente em vinhedos com mais de 25 anos 
na segunda quinzena de Setembro. Após o desengace e prensagem, o 
mosto seguiu para um curto período de maceração pré fermentativa em 
tanques inertes. A fermentação alcoólica ocorreu em tanques de aço inox 
com temperatura controlada durante 12 dias. Finalmente, o vinho foi 
trasfegado para as barricas de carvalho francês (50% novas) onde 
estagiou por 16 meses antes de ser engarrafado. Foram produzidas 
apenas 21.000 garrafas. 

 

Visual: Rubi Pleno com traços violáceos. Apresenta intensidade alta e densidade 
muito alta, quase intransponível. Sem halo de evolução. 

 
Olfativo: É um vinho que impressiona no nariz, apresentando grande complexidade 

e intensidade aromática. Destacam-se as frutas vermelhas e pretas 
passadas (groselha, amora, cassis, jabuticaba), especiarias (praticamente 
todas; anis, cravo, canela, noz moscada, pimenta do reino), frutas secas 
(amêndoa, tâmara e figo seco). Num segundo momento surgem notas 
almiscaradas e balsâmicas. O estágio em madeira é marcado pelo 
tostado, chocolate e tabacco. 

 

Gustativo: Ótima estrutura, com destaque para a acidez. O álcool está bem 
integrado com os taninos ainda presentes, porém muito elegantes. O 
corpo é médio para maior, a intensidade é alta e a persistência é média 
longa. Os aromas de boca confirmam o nariz. Sem dúvida é um grande 
vinho que se destaca pela complexidade e pela estrutura. 

 

Combinação: Este é um grande vinho, feito para ser degustado sozinho, “meditando”. 
Mas, se quiser levá-lo à mesa, sugiro os pratos mais elaborados. 
Recomendo: guisados, molhos vermelhos apurados, bracciola, coelho 
ensopado, cabrito e pernil com ervas. Os risotos mais intensos também 
são ótimas pedidas (funghi, castanha, pinhão). Os queijos tipo “grana” 
combinam perfeitamente. 

 
 

Motivo da Escolha 
Este é um dos melhores Barberas que eu já degustei. Seu estilo moderno, marcado pela madeira 
mostra todo o potencial dessa casta quando trabalhada por um especialista. Intenso, complexo e 
estruturado sem custar uma fortuna. 
 


