
 
Próximo Mês – Tema: Casta – Pinotage. 

 
Clube 50  Clube 90  Clube 130 

La Capra – Pinotage  Fairview Pinotage  Fairview Primo 
Tinto – 2010  Tinto – 2010  Tinto – 2008 

Fairview Winery  Fairview Winery  Fairview Winery 
África do Sul  África do Sul  África do Sul 

Ravin  Ravin  Ravin 
De R$55,00 por R$50,00  R$78,00  R$129,00 

Para cancelamento ou pedido maior do vinho do próximo mês, favor comunicar por email 
(contato@clubemalucosporvinho.com.br) até o dia 31/03/13. 
 

 

CClluubbee  
 

 
Março 2013 

 
Vinho Chianti DOCG Safra 2011 

Produtor Castello d’Albola País Itália 

Tipo Tinto Seco Região Toscana 

Volume 750ml Sub.reg Radda in Chianti 

Uvas Sangiovese 90%, Canaiolo 10%. Álcool 12,5% 

Importadora Devinum Valor R$50,00 

 
Temp.de Guarda 14° Temp.de Serviço 16° Consumir até 2014 

 
 

Histórico 
 
A vinícola está localizada no centro da denominação “Chianti Classico”, na comuna de 
Radda in Chianti. Ela ocupa um histórico burgo medieval que remonta ao século XII. 
Durante vários séculos, a atividade econômica da propriedade oscilou entre a agricultura 
de grãos, pecuária, olivares e vinhedos. Mas, em 1841 a qualidade do seu “Chianti” já era 
reconhecida. 
 
No meio do século XVIII, os vinhedos da propriedade passaram a ter um plano diretor de 
manejo, incluíndo obras de irrigação impressionantes. Coisa inédita para a época. 
 
A propriedade passou por muitas mãos até ser adquirida pela “Famiglia Zonin” no início da 
década de 1980. Gianni Zonin promoveu inúmeras melhorias, principalmente na cantina e 
nos processos de vinificação. Sua especialidade é vinificar a Sangiovese com minúsculas 
parcelas de Canaiolo. 
 
Atualmente, a vinícola possui cerca de 96ha de vinhedos, todos classificados com 
“Classico”, divididos em 09 parcelas distintas e com altitude que varia entre 350 e 580 
metros. A casta Sangiovese ocupa 90% da área, seguida pela Canaiolo, Cabernet 
Sauvignon, Malvasia e Chardonnay. 
 
A empresa faz parte do “Consorzio del Marchio Storico Chianti Classico” desde a sua 
criação, em 1924. Essa associação reune apenas os melhores produtores de “Clássico”. 
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Ficha Técnica 

 
Vinificação: Colheita manual e vinificação em separado. Cada casta foi fermentada em 

tanques de aço inox em temperatura baixa controlada. As cascas 
permaneceram em contato com o mosto para maior extração de aromas 
e cor. O vinho foi finalmente cortado e sofreu transformação malolática 
total antes de seguir para as grandes barricas de carvalho esloveno onde 
estagiou por 06 meses antes de ser engarrafado. 

 
Visual: Rubi Pleno jovem e ainda com traços violáceos. Apresenta intensidade 

alta, densidade média baixa e sem halo de evolução. 
 
Olfativo: Flagrante aroma frutado fresco (morango, amora, groselha) com notas de 

especiarias (anis, canela) e herbáceo (tomilho, mate). A marcação leve de 
madeira é percebida pelos aromas balsâmicos, resinosos e algo de 
serragem. 

 
Gustativo: Vinho com grande frescor e vivacidade. Acidez destacada com o álcool 

bem integrado e taninos ainda jovens. O corpo é médio para menor, a 
intensidade é alta e a persistência média longa. É um vinho guloso e que 
enche a boca, porém é leve, fresco e macio. Sem dúvida, é gastronômico. 

 
Combinação: Vinho fácil de gostar. Pode ser degustado sozinho, mas cresce muito com 

a comida certa. Recomendo pratos simples da tradicional culinária 
italiana: Bruschettas, Antepastos e Pizzas básicas. Este vinho pede molho 
de tomate fresco ou pouco apurado. Risoto Primavera ou Milanese vão 
bem. Se for acompanhar carne, cuidado; precisa ser um corte magro 
(vitela, lagarto) com preparo simples. O tradicional “Capeletti in Brodo” e 
a “Lasagna Vegetariana” ficaram perfeitos. 

 
 
 
 
 
 
 

Motivo da Escolha 
Fazia muito tempo que eu não degustava um Chianti, clássico ou não, de qualidade e 
com ótima relação de custo/benefício. Este vinho de entrada do produtor é, sem dúvida, 
um excelente exemplo do que pode ser feito na região, respeitando a tradição e aliando 
as novas técnicas de produção. 
 


