
Próximo Mês – Tema:  Casta Primitivo. 
 

Clube 50  Clube 90  Clube 130 
I Monili  Archidamo – Primitivo di Manduria  Primitivo “Fiore di Vigna” 

Tinto – 2012  Tinto – 2011  Tinto – 2010 
Pervini  Pervini  Paololeo 

Itália – Puglia  Itália – Puglia  Itália – Puglia 
Decanter  Decanter  Premium 

De R$67,00 por R$58,00  R$94,00  De R$172,00 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 31/03/14. 
 
 

 

ClubeClube 	  	  
 

 
Março 2014 

 
Vinho Ramato Safra 2012 
Produtor Attems – Frescobaldi País Itália 
Tipo Rosé Seco Região Venezia Giulia 
Volume 750ml Sub.reg Gorizia 
Uvas Pinot Grigio. Álcool 12,5% 
Importadora Ravin Valor R$128,00 

 
Temp.de Guarda 14° Temp.de Serviço 12° Consumir até 2017 

 
 

Histórico 
 
Os famosos vinhedos, conhecidos como “Conti Attems”, possuem uma história muito rica. 
A família Attems está intimamente ligada à história do Friuli desde o século XII, 
participando da nobreza, da política e da economia da região. As terras dos vinhedos 
foram doadas à família, pelo bispo Salzburg no ano de 1106. 
 
Em 2000, o grupo toscano Frescobaldi estabeleceu uma parceria com a família Attems a 
fim de explorar os vinhedos históricos localizados no Collio de Gorizia. Esses vinhedos 
sempre foram considerados “ultra-premium” para a produção de vinhos brancos de alta 
qualidade. 
 
Atualmente a vinícola possui 79 hectares de vinhedos em encostas na porção oeste de 
Gorizia, próximas ao mar (15Kms e apenas 130 metros de altitude). No final do século 
XIX, eles foram os primeiros a cultivar castas internacionais (Pinot Grigio, Sauvignon Blanc 
e Chardonnay) na região. 
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Ficha Técnica 

 
Vinificação: Colheita manual em meio de Setembro. Após o desengace e separação das 

cascas, o mosto sofreu fermentação alcoólica em tanques de aço inox por 
07 dias com temperatura controlada de 18ºC. Em seguida, foram 
adicionadas as cascas para extração da cor (e assim, torná-lo levemente 
rosé). O vinho estabilizou por 02 meses nos tanques de aço, foi filtrado e 
passou mais 01 mês em garrafa antes de ser comercializado. Este vinho 
não sofreu transformação malolática. 

 
Visual: Linda coloração perola (quase salmão). Apresenta intensidade média, 

densidade baixa e sem halo de evolução. 
 
Olfativo: Fresco e vibrante. O primeiro ataque é bem floral (rosa champagne, 

margarida, jasmim) e de frutas amarelas maduras (melão, manga, 
nectarina). Num segundo momento surgem aromas de lima da pérsia, 
limão siciliano, morango, melancia e um delicioso mineral (talco, giz, 
calcário). 

 
Gustativo: Acidez destacada, com o álcool bem integrado e sem amargor. É um vinho 

seco, corpo médio, intensidade alta e persistência longa (impressionante). 
A boca confirma os aromas do nariz e se mostra mais untuoso, com um 
toque de azeite, gengibre, alecrim, condimentado e picante. Ótimo volume 
de boca com os minerais permanecendo por muito tempo. Delicioso. 

 
Combinação: Este vinho é muito gastronômico, pede comida. Eu recomendo: peixes em 

geral (grelhados, defumados ou fritos com crosta de limão siciliano e 
parmesão). Receitas de Bacalhau (sem tomates) podem surpreender. 
Risotos de alcachofra, aspargos ou primavera combinam muito bem. Frutos 
do mar (desde polvo até ostras), pratos agridoces e culinária básica 
japonesa são bem vindos. Quanto aos queijos, recomendo os de leite de 
cabra mais frescos. 

 
 
 
 
 

Motivo da Escolha 
Este é um rosé muito diferente e único pelo método de produção. A casta Pinot Grigio 
normalmente se presta aos vinhos brancos apenas. Mas, como a sua casca possui 
pigmento, o produtor quis apresentar este rosé fantástico e muito eclético. 
 


