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Clube 
 

Outubro 2014 

 
Vinho Nerojbleo IGT Safra 2009
Produtor Azienda Agricola Gulfi País Itália
Tipo Tinto Seco Região Sicilia
Volume 750ml Sub.reg Ragusa
Uvas Nero d’Avola. Álcool 14%
Importadora Decanter Valor R$130,00

 
Temp.de Guarda 14° Temp.de Serviço 16° Consumir até 2020 

 
 

Histórico 
 

A “Azienda Agricola Gulfi” é uma empresa familiar nova, fundada por Vito 
Catania. Em 1995, com o falecimento do seu pai (Raffaele Catania), Vito 
herdou alguns hectares de terras com vinhedos antigos nas prestigiosas 
regiões de Pachino e Chiaramonte Gulfi, próximo a cidade de Ragusa 
(extremo sul da ilha). 
 

Vito percebeu, logo de início, que tinha um tesouro nas mãos em matéria de potencial 
vinícola. Contratou o enólogo Salvo Foti, reconhecido hoje como o responsável pelo 
“renascimento” do vinho siciliano de qualidade, e lhe deu carta branca para trabalhar. Os 
vinhedos antigos estavam plantados no sistema milenar chamado “alberello”, ou seja, 
arbusto pequeno. Isso se traduz em vinhos mais complexos, estruturados e elegantes. 
 
Outra decisão foi a adoção do cultivo e manejo orgânico dos 
vinhedos, limitando ao máximo a intervenção humana. Hoje em dia, a 
vinícola possui 70 hectares de vinhedos de excelente qualidade, 
produzindo pouco mais de 10 vinhos diferentes, todos com 
características próprias. 
 
Recentemente, inauguraram um excelente restaurante, chamado “La 
Locanda Gulfi” e uma pequena pousada de charme, “Hosterja Gulfi”. 
Altamente recomendável para uma visita. 
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Ficha Técnica 

 
Vinificação: Colheita manual de dois vinhedos velhos em sistema “alberello” de cultivo 

orgânico certificado (Chiaramonte e Pachino). Após a seleção e o 
desengace, o mosto seguiu para as cubas de aço inox onde ocorreu a 
fermentação alcoólica com longa maceração. Em seguida, veio a 
transformação malolática e o vinho foi transferido para barricas de 
carvalho francês e tonéis de 500 litros onde estagiou por 12 meses. Por 
último, o vinho foi engarrafado sem filtragem e permaneceu mais 24 
meses descansando antes de ser comercializado. 

 

 
Visual: Rubi pleno, sem traços violáceos. Apresenta intensidade alta, densidade 

alta (quase preto) e sem halo de evolução. 
 

 
Olfativo: Ótimo volume de boca, guloso. O primeiro ataque é de frutas vermelhas e 

pretas passadas (amora, cassis, ameixa, mirtilo), figo seco, especiarias 
(cravo, zimbro, alcaçuz) e alcatrão. Depois de um tempo, surgem aromas 
terrosos (argila, terra molhada) e menta. O estágio em madeira é 
marcado pelos aromas de resinas, cedro e um discreto licor de cacau. 

 
Gustativo: Impressionante estrutura e potência. Acidez destacada em equilíbrio com 

o álcool bem marcado e taninos firmes. Encorpado, apresenta intensidade 
alta (enche a boca) e persistência muito longa. Os aromas de boca 
confirmam o nariz e ainda apresentam sândalo, sumo de carne e algum 
balsâmico. Um grande vinho que precisa ser decantado por 01 hora, pelo 
menos. 

 
Combinação: Precisa ser degustado sozinho para se apreciar todos os seus predicados. 

Mas, se quiser leva-lo à mesa, o céu será o limite. Recomendo: Filet a 
Rossini, Steak Tartar, Kafta, Magret de Pato, Contra Filé com redução de 
aceto balsâmico e Cabrito assado. Queijos duros e embutidos combinam 
muito bem. Massas com molhos picantes não decepcionam. 

 
 
 
 

Motivo da Escolha 
Sem dúvida, um dos melhores Nero d’Avola que eu já degustei. Estrutura, potência e 
elegância em perfeita harmonia. Foge do padrão de mercado e mostra a incrível 
capacidade da casta em produzir vinhos espetaculares. 
 


