
 
Próximo Mês – Tema: Casta Pinot Noir no Novo Mundo. 

 
Clube 50  Clube 90  Clube 130 
Pinot Noir  “Q” Pinot Noir  Pinot Noir 

Tinto – 2009  Tinto – 2008  Tinto – 2009 
Bodegas Zorzal  Viña Quintay  Hunter’s 
Argentina – Uco  Chile – V.Casablanca  Nova Zelândia 

Grand Cru  Premium  Premium 
R$36,00  R$82,53  R$112,54 

Para cancelamento ou pedido maior do vinho do próximo mês, favor comunicar por email 
(contato@clubemalucosporvinho.com.br) até o dia 31/01/12. 
 

 

CClluubbee  
 

 

Janeiro 2012 

 
Vinho Pinot Grigio DOC Safra 2008 (2GR) 
Produtor Azienda Foffani País Itália 
Tipo Branco Seco Região Friuli 
Volume 750ml Sub.reg Orientalli – Aquileia 
Uvas Pinot Grigio. Álcool 13% 
Importadora Wine Lovers Valor De R$48,00 

Por R$45,50 

 
Temp.de Guarda 14° Temp.de Serviço 10° Consumir até 2013 

 
 

Histórico 

 
A Azienda Agrícola Foffani é uma empresa familiar, atualmente, sob a direção de Giovanni 
Foffani. A história dessa vinícola remonta ao século XVI, quando a fazenda foi constituída 
na porção oriental da região do Fruili. A produção de vinhos de qualidade está 
documentada desde 1789. 
 
A belíssima residência urbana da família, situada na praça central do vilarejo medieval de 
Glauiano, está tombada pelo patrimônio histórico e artístico italiano. 
 
Atualmente, a vinícola possui inúmeros vinhedos e duas adegas separadas: a primeira é 
dedicada aos tanques de aço inox e, a segunda, às barricas de madeira para o estágio de 
afinamento. Os vinhedos apresentam alta densidade (04 mil pés por hectare) com baixos 
rendimentos (12 mil kgs por hectare), não utilizam fertilizantes químicos artificiais e a 
colheita é feita a mão. 
 



 
Próximo Mês – Tema: Casta Pinot Noir no Novo Mundo. 

 
Clube 50  Clube 90  Clube 130 
Pinot Noir  “Q” Pinot Noir  Pinot Noir 

Tinto – 2009  Tinto – 2008  Tinto – 2009 
Bodegas Zorzal  Viña Quintay  Hunter’s 
Argentina – Uco  Chile – V.Casablanca  Nova Zelândia 

Grand Cru  Premium  Premium 
R$36,00  R$82,53  R$112,54 

Para cancelamento ou pedido maior do vinho do próximo mês, favor comunicar por email 
(contato@clubemalucosporvinho.com.br) até o dia 31/01/12. 
 

 

Ficha Técnica 

 
Vinificação: Colheita manual de uvas provenientes apenas de vinhedos próprios com 

14 anos de idade. Após o desengace, o mosto sofre breve maceração e 
segue para a fermentação alcoólica em tanques de aço inox com 
temperatura controlada de 18ºC. O vinho permanece em contato com as 
leveduras mortas (sur lie) durante todo o inverno antes de ser 
estabilizado e engarrafado. Este vinho não passa por madeira e nem sofre 
transformação malolática (fato raro hoje em dia). Foram produzidas 
apenas 20 mil garrafas. 

 
Visual: Amarelo intenso, quase dourado e com traços de cobre (decorrente da 

ligeira maceração das cascas). Brilhante e limpo, sem apresentar halo de 
evolução. 

 
Olfativo: Fresco e vibrante. Apresenta aromas florais (acácias), frutas brancas 

frescas (maçã, pêra, melão), minerais (lascas de pedras) e alguns aromas 
menos comuns (mel, feno, figos frescos, castanha do Pará). O estágio 
“sur lie” é perceptível pela marcação de fermento e casta de pão. 

 
Gustativo: Deliciosa presença de boca, com equilíbrio quase perfeito entre acidez, 

álcool e um ligeiro açúcar residual (2,5g/l). O corpo é médio para menor, 
a intensidade é média alta, confirmando os aromas de nariz. A 
persistência é média curta. 

 
Combinação: Este vinho deve ser servido ligeiramente mais frio que o normal. Combina 

muito bem com peixes ou frutos do mar grelhados, queijos de cabra ou 
ovelha e carnes leves com molhos picantes ou agridoces. Eu experimentei 
com sushis e combinou (cuidado com o shoyu). 

 
 
 
 
 
 

Motivo da Escolha 
Excelente casta branca, pouco conhecida dos brasileiros e que combina muito bem com o 
nosso clima de verão. O fato de ser “sur lie” empresta aromas diferentes para o vinho, 
tornando-o ainda mais interessante. 
 


