
Próximo Mês – Tema:  Região – Puglia. 
 

Clube 50  Clube 90  Clube 130 
Otto Vigneti IGP  Doline Rosso IGP  “Since 1952” Riserva DOC 

Tinto – 2010  Tinto – 2011  Tinto – 2008 
Vigne & Vini  Colli della Murgia  Cantina Sampietrana 

Itália – Puglia  Itália – Puglia  Itália – Puglia 
Cardápio Itália Import  Cardápio Itália Import  Cardápio Itália Import 

De R$59,00 por R$53,00  R$93,00  R$125,00 
Para cancelamento ou pedido maior do vinho do próximo mês, favor comunicar por email 
(contato@clubemalucosporvinho.com.br) até o dia 31/01/15. 
 
 

 

Clube 
 

 
Janeiro 2015 

 
Vinho “Podium” – Verdicchio Castelli di Jesi Classico DOC Safra 2012 (RP90)
Produtor Azienda Agricola Garofoli País Itália
Tipo Branco Seco (FeA – S/Mad) Região Marche
Volume 750ml Sub.reg ---
Uvas Verdicchio. Álcool 14%
Importadora Grand Cru Valor R$125,00

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

 
 

Histórico 
 
O início da história da família Garofoli na vinicultura remonta ao século XIX, quando em 1871, 
Antonio Garofoli começou a produzir e a vender diretamente seus vinhos no mercado local. Seu 
filho, Gioacchino, logo cedo começou a ajudar e, em 1901, eles fundaram a “La Casa Vinicola 
Gioacchino Garofoli”. 
 
A empresa possui 02 vinícolas separadas. A primeira está localizada no vilarejo de Castelfidardo, 
próximo de Ancona, onde está o centro administrativo e onde se vinifica os tintos com 
denominação “Rosso Cònero”. A outra está na comuna de Serra de’ Conti, no coração da 
denominação “Verdicchio dei Castelli di Jesi”. 
 
Atualmente, a quinta geração da família está assumindo os negócios. Eles possuem 52 hectares 
de vinhedos espalhados por 04 propriedades principais: Cupo delle Lame (em Serra de’ Conti, 
Montecarotto), Paterno, Piancarda (em Ancona) e Acquaviva (em Castelfidardo). A produção 
anual é de 2,5 milhões de garrafas; sendo que 40% são consumidas na própria Itália. 
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Ficha Técnica 

 
Vinificação: Colheita manual de uvas provenientes de 02 vinhedos distintos. Após a 

seleção, os bagos foram delicadamente espremidos para extração da polpa 
sem agredir a casca e as sementes. A fermentação alcoólica ocorreu em 
tanques de aço inox com temperatura controlada baixa seguida de 
maceração pós-fermentativa. O vinho foi transferido para outros tanques de 
aço onde permaneceu por 15 meses antes de ser filtrado e engarrafado 

 

 
Visual: Amarelo pleno, quase dourado. Muito brilhante, apresenta intensidade alta, 

densidade média e sem halo de evolução. Devido à acidez extremamente 
alta, podem aparecer pequenas bolhas no fundo da taça. 

 

 
Olfativo: O primeiro ataque é de frutas brancas e amarelas frescas (pêra, maçã, 

nêspera, pêssego, damasco), frutas cítricas (limão siciliano, lima da pérsia) 
e flores (rosa branca, acácia, margarida, flor do campo). Logo em seguida, 
surgem aromas minerais (pedra, calcário, brita), ervas frescas (alecrim, 
coentro, manjerona) e algo de maresia e de concha. O final lembra “bala 
juquinha”. 

 
Gustativo: Ótimo volume de boca com incrível equilíbrio entre a acidez (alta e 

destacada) e o álcool (alto e integrado), sem apresentar amargor residual. 
Vinho muito seco e de corpo médio para maior, com intensidade alta e 
persistência média longa. Fresco e picante, confirmando o nariz. 
Estruturado, potente e complexo. 

 
Combinação: Vinho gastronômico que pede comida logo no primeiro gole. Recomendo 

quase tudo que venha do mar, com destaque para: Peixe em crosta de sal, 
Frutos do Mar “a la plancha”, Bacalhau grelhado com azeite e Ceviche. Vai 
muito bem com massas secas (ao Vongole, à Carbonara, com Lascas de 
Bacalhau, ao Limone). Risoto de aspargos, de coração de alcachofra ou de 
champignons são ótimas opções. Dentre os queijos, prefiram os de 
cabra/ovelha frescos ou semi curados. 

 
 
 
 

Motivo da Escolha 
Este Verdicchio tem um estilo mais moderno que consegue mostrar toda a versatilidade 
dessa incrível casta italiana. Atualmente, é considerado um dos melhores já produzido, 
recebendo 90 pontos do R.Parker. 
 


