
Próximo Mês – Tema:  Vinhos  Naturais. 
 

Clube 50  Clube 90  Clube 130 
Cuvee des Galets  Dom.La Montagnette  No Sex for Butterfly 

Tinto – 2012  Tinto – 2012  Tinto – 2012 
Les Vignerons d’Estézargues  Les Vignerons d’Estézargues  Château de Valcombe 

França – Rhône  França – Rhône  França – Rhône 
Galeria do Vinho  Galeria do Vinho  WineBrands 

De R$74,00 por R$58,00  R$98,00  R$111,00 
Para cancelamento ou pedido maior do vinho do próximo mês, favor comunicar por email 
(contato@clubemalucosporvinho.com.br) até o dia 28/02/15. 
 
 

 

Clube 
 

 
Fevereiro 2015 

 
Vinho Sampietrana “Since 1952” Riserva Brindisi DOC Safra 2008
Produtor Cantina Sampietrana País Itália
Tipo Tinto Seco (FeA – 12M/F – 24Gar) Região Puglia
Volume 750ml Sub.reg Brindisi
Uvas Negroamaro 80%, Montepulciano 20%. Álcool 13,5%
Importadora Cardápio Itália Import Export Valor R$125,00

 
Temp.de Guarda 14° Temp.de Serviço 16° Consumir até 2016 

 
 

Histórico 
 
A vinícola foi fundada em 1952, logo após a Segunda Grande Guerra. No início, tudo era difícil e 
faltava infraestrutura. A sede foi construída no centro de um vilarejo para aproveitar a 
proximidade com a estação de trem (única ligação 
existente e operante com as cidades de Lecce e Brindisi) e, 
assim, poder comercializar a sua produção. 
 
O objetivo sempre foi o de apresentar vinhos únicos e 
exclusivos, que mesclassem o tradicional com o moderno. 
Dessa forma, as castas escolhidas foram: Negroamaro, 
Malvasia Nera, Primitivo (autóctones), Montepulciano, Sangiovese (italianas fora da região) e, 
mais recentemente, Cabernet Sauvignon, Merlot e Chardonnay (estrangeiras). 
 
Atualmente, seus vinhedos ocupam uma área de 190 hectares, distribuídos em condução 
moderna (espaldeiras) e tradicional (“alberello”). A sede aumentou, ocupando agora 8 mil 
metros quadrados. A empresa exporta para inúmeros países e constantemente recebe prêmios 
internacionais relevantes com seus vinhos tintos. A presidência está a cargo do senhor Antonio 
Valiani. 
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Ficha Técnica 

 
Vinificação: Colheita manual feita na segunda semana de Setembro nos melhores vinhedos, 

alguns ainda em sistema “alberello”. Depois da seleção e desengace, as uvas 
foram misturadas na proporção desejada (80-20) e o mosto seguiu para um 
período de maceração em tanques de aço inox. Em seguida, o mosto foi esmagado 
delicadamente e transferido para outras cubas de aço inox onde ocorreu a 
fermentação alcoólica com temperatura controlada baixa. O vinho foi trasfegado 
(sem filtragem) para barricas de carvalho francês onde estagiou por 12 meses. Por 
último, foi estabilizado e engarrafado, permanecendo mais 24 meses nas adegas 
antes de poder ser comercializado. 

 

 
Visual: Rubi evoluído e atijolado. Apresenta intensidade média, densidade média alta e 

halo médio de evolução. 
 

 
Olfativo: Aromas terciários, típicos deum vinho evoluído. O primeiro ataque é de frutas 

vermelhas e negras bem passadas (FVNP – jabuticaba, groselha, cereja), frutas 
secas (FS – figo seco, amêndoa, tâmara) e especiarias (noz moscada, almíscar, 
canela doce). Em seguida surgem aromas terrosos e animais (couro velho). O 
estágio em madeira é marcado pela resina, serragem, chocolate, fumo de corda e 
tabacco. Por último surgem aromas de “sous bois” e florais secos (violeta, rosa). 
Muito amplo e elegante. 

 
Gustativo: Elegante, equilibrado e evoluído; com acidez ainda bem marcada, álcool presente 

e taninos firmes. Apesenta corpo alto, intensidade alta e persistência longa. A boca 
confirma o nariz, mas ainda traz sabores de ervas secas (manjerona, sálvia, 
tomilho), açúcar mascavo, café e algo de “biotônico”. Macio e potente ao mesmo 
tempo. Um grande vinho no seu melhor momento. 

 
Combinação: Recomendo fortemente que ele seja degustado sozinho para poder apreciar todos 

os detalhes de um grande vinho evoluído. Mas, se quiser leva-lo à mesa, sugiro: 
Caças assadas com ervas, Cabrito, Saltimbocca de Vitela ala Romana, Escalope ao 
Marsala e Vitela com Sálvia. Os pratos com forte apelo terroso também são ótimas 
pedidas: Risoto de Castanha Portuguesa, de Funghi ou de Pinhão. Culinária 
clássica árabe ou grega. Queijo Curados. 

 
 
 

Motivo da Escolha 
Sem dúvida alguma, este é um dos grandes vinhos da Puglia, vencedor da medalha de ouro 
no famoso Concurso Mundial de Bruxelas em 2011. Ele mostra a capacidade de elaboração 
de um grande vinho fora das regiões mais conhecidas. Sem contar que este 2008 está no 
seu melhor momento. 
 


