
 
Próximo Mês – Tema: Santa Catarina. 

 
Clube 50 Clube 50  Clube 90  Clube 130 

Innominabile IV Francesco  VF Tinto  Michelli 
Tinto Tinto – 2008  Tinto – 2006  Tinto – 2006 

Villaggio Grando Villa Francioni  Villa Francioni  Villa Francioni 
Santa Catarina Santa Catarina  Santa Catarina  Santa Catarina 

Villaggio Grando Villa Francioni  Villa Francioni  Villa Francioni 
R$46,00 R$52,00  R$96,00  De R$150,00 

Por R$140,00 
Para cancelamento ou pedido maior do vinho do próximo mês, favor comunicar por email 
(contato@clubemalucosporvinho.com.br) até o dia 30/06/13. 
 

 

CClluubbee  
 

 

Junho 2013 

 
Vinho Reserva Malbec Safra 2007 

Produtor Bodegas Dolium País Argentina 

Tipo Tinto Seco Região Mendoza 

Volume 750ml Sub.reg Lujan de Cuyo 

Uvas Malbec. Álcool 14,5% 

Importadora Premium Wines Valor R$128,00 

 
Temp.de Guarda 14° Temp.de Serviço 17° Consumir até 2017 

 
 

Histórico 
 
Empresa familiar fundada em 1997 pelo engenheiro italiano, Mario Giadorou. Seus ancestrais 
foram vinhateiros, produziam vinho, grappa e marrasquino. Mario sempre quis resgatar essa 
tradição. Quando surgiu a oportunidade, ele comprou um vinhedo em Mendoza, na sub região de 
Luján de Cuyo e começou a realizar seu sonho. 
 
Logo no início, ele percebeu que precisaria de um assessor técnico de gabarito para desenvolver 
vinhos premium, diferentes do que havia na época. Paul Hobbs, enólogo americano mundialmente 
reconhecido, aceitou o desafio. Em primeiro lugar, construiram uma vinícola espetacular, sendo a 
primeira a ter instalações completamente subterrâneas e utilizar a força da gravidade para 
transferir o vinho de um setor para outro nas etapas de produção. 
 
A vinícola rapidamente atingiu um padrão invejável, com dois de seus vinhos apontados entre os 
50 melhores da América do Sul pelo guia Austral Spectator da época. 
 
Atualmente, a empresa está sob o comando de Ricardo, filho do Mario. Eles possuem vinhedos em 
Agrelo (Luján de Cuyo), Perdriel, Chacras e Lunlunta. A capacidade de produção é de 400 mil litros 
por safra, preferem produzir vinhos varietais e os tintos sempre passam algum tempo em madeira 
(francesa e americana). Alguns dos vinhedos de Malbec possuem mais de 80 anos! 
 
 

Curiosidade 
 
O fato das instalações serem subterrâneas, permite que a temperatura interna permaneça entre 
12ºc e 18ºc o ano todo, refrigerando naturalmente os vinhos na adega antes de serem 
comercializados. 
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Ficha Técnica 
 

Vinificação: Uvas colhidas a mão, provenientes de apenas um vinhedo muito velho (Lunlunta 
com 80 anos). Após o desengace e prensagem, o mosto passou por maceração 
pré fermentativa fria por 06 dias. Em seguida, ele foi transferido para os tanques 
de aço inox onde ocorreu a fermentação alcoólica com leveduras selecionadas 
numa temperatura entre 20ºc e 26ºc e maceração pós fermentativa de mais 06 
dias. A transformação malolática ocorreu em 100% do vinho antes de ser 
completamente transferido para as barricas de carvalho (francês e americano) 
onde estagiou por 18 meses. O vinho foi estabilizado, trasfegado e engarrafado; 
permanecendo mais 12 meses na adega antes de ser comercializado 

 
Visual: Rubi pleno sem traços violáceos. Intensidade alta e densidade média alta. Sem 

halo de evolução. 
 
Olfativo: Quente. Aromas de frutas vermelhas e pretas passadas (mirtilo, groselha, 

ameixa), especiarias (alcaçuz, noz moscada, cravo, gergelim tostado), ligeiro 
floral (violeta) e fumo de corda. A passagem por madeira está bem marcada 
pelo caramelo e baunilha. Num segundo momento surgem aromas de frutas 
secas (figo, ginja, ameixa e uvas passas) e algum terroso. 

 

Gustativo: Apresenta acidez destacada com o álcool bem marcado e taninos firmes e 
presentes. O corpo é bem alto, com intensidade alta e persistência média. Vinho 
quente, guloso e potente, perfeito para o Inverno. A boca confirma o nariz e é 
recomendável decantá-lo por 01 hora, pelo menos. 

 
Combinação: Este vinho pede comida. Carnes bovinas assadas ou grelhadas com molhos 

marrons, Cortes argentinos ou uruguaios, Empanadas de Carne, Moussaka, 
Michui de Filé e Nachos com Chili. Uma boa opção são os  Risotos de Inverno 
(Pinhão, Queijos, Funghi). Massas com molhos vermelhos bem apurados e 
picantes combinam. Para os vegetarianos, uma Berinjela a Parmegiana. Dentre 
os queijos, recomendo os amarelos semi curados (Emmental, Maasdam, Gouda, 
Estepe). 

 
 
 
 
 
 

Motivo da Escolha 
A vinícola Dolium se destaca na Argentina por apresentar vinhos um pouco diferentes do 
padrão. Este Malbec puro sangue mostra bem do que a empresa é capaz. Sem contar que 
não é todo o dia que se pode degustar um vinho que teve a assinatura do Paul Hobbs. 
 


