
 
Próximo Mês – Tema: Chile – Tintos Potentes. 

 
Clube 50  Clube 90  Clube 130 

Syrah  Azul (93ds)  Kuyen Blend (92ds) 
Tinto – 2010  Tinto – 2009  Tinto – 2010 

Viña Peñalolén  Viña Peñalolén  Viña Antiyal 
Chile – Maipo  Chile – Maipo  Chile – Maipo 
Vinos & Vinos  Vinos & Vinos  Vinos & Vinos 

De R$72,90 por R$58,00  R$97,82  De R$157,00 por R$132,00 
Para cancelamento ou pedido maior do vinho do próximo mês, favor comunicar por email 
(contato@clubemalucosporvinho.com.br) até o dia 31/07/13. 
 

 

CClluubbee  
 

 

Julho 2013 

 
Vinho Innominabile Lote IV Safra NS 
Produtor Villaggio Grando País Brasil 
Tipo Tinto Seco Região Santa Catarina 
Volume 750ml Sub.reg Caçador (Água Doce) 
Uvas Cab.Sauv, Cab.Franc, Merlot, Malbec, Pinot Noir, Marsellan, Petit 

Verdot. 
Álcool 13,6% 

Importadora Villaggio Grando Valor R$46,00 

 
Temp.de Guarda 14° Temp.de Serviço 16° Consumir até 2015 

 
 

Histórico 
 
Empresa familiar, fundada por Maurício Grando, um homem empreendedor e visionário. Tudo 
começou no início da década de 1990, quando um amigo francês lhe disse que aquelas terras 
eram especiais e que poderiam produzir belos vinhos, “se ele quisesse...” Como diz o dito popular: 
“cutucaram a onça com vara curta”, estava lançada a idéia (ou desafio). 
 
Acontece que o Maurício não entendia nada de vinicultura, o negócio dele era madeira e outras 
atividades. É nesse momento que a gente percebe quem é empreendedor de fato. Ele viajou e 
visitou inúmeras regiões e produtores, contratou especialistas, pesquisou e analisou o solo e 
aprendeu muito. Em dezembro de 1998 criaram um laboratório a céu aberto, plantando as 
primeiras mudas de várias castas para ver quais se ambientavam melhor. Em 2000 começou a 
formação dos primeiros vinhedos comerciais com as castas mais indicadas. As primeiras garrafas 
só chegaram ao mercado em 2005. 
 
Hoje, a vinícola conta com 45 hectares de vinhedos, sendo que 02 hectares são exclusivos para as 
pesquisas de castas. A produção gira em torno das 200 mil garrafas, dividida entre espumantes, 
brancos, rosés e tintos. São 19 castas em cultivo comercial e mais de 80 em cultivo experimental 
!!! Essa loucura atraiu inúmeros institutos de desenvolvimento vitivinícola e, hoje existem técnicos 
brasileiros, franceses, italianos e portugueses pesquisando e testando novos clones e técnicas de 
manejo e de produção. 
 
 

Curiosidade 
 
O Innomilabile Lote IV é um vinho não safrado, proveniente do corte de vinhos base das safras 
2004, 2005, 2006, 2007 e 2008. Sem dúvida, é um vinho diferente que merece ser conhecido. 



 
Próximo Mês – Tema: Chile – Tintos Potentes. 

 
Clube 50  Clube 90  Clube 130 

Syrah  Azul (93ds)  Kuyen Blend (92ds) 
Tinto – 2010  Tinto – 2009  Tinto – 2010 

Viña Peñalolén  Viña Peñalolén  Viña Antiyal 
Chile – Maipo  Chile – Maipo  Chile – Maipo 
Vinos & Vinos  Vinos & Vinos  Vinos & Vinos 

De R$72,90 por R$58,00  R$97,82  De R$157,00 por R$132,00 
Para cancelamento ou pedido maior do vinho do próximo mês, favor comunicar por email 
(contato@clubemalucosporvinho.com.br) até o dia 31/07/13. 
 

 
Ficha Técnica 

 
Vinificação: Vinho produzido com várias castas de várias safras (05), por isso não 

pode ser considerado “safrado”. Cada lote é fermentado em separado em 
cubas de aço inox e guardado em cubas neutras. Após o corte final, o 
vinho estagia 06 meses em carvalho Francês antes de ser engarrafado. 
Foram produzidas apenas 14.000 garrafas. 

 
Visual: Rubi pleno para evoluído (atijolado) com pequeno halo de evolução. 

Densidade média alta e intensidade alta. 
 
Olfativo: Devido a sua composição única, este vinho apresenta aromas terciários 

de sândalo, defumados, animal (couro velho, pêlo), almíscar e algum 
terroso. As frutas não são o destaque, mas se apresentam passadas 
(ameixa, mirtilo, amora, framboesa...). Algo de fumo de corda aparece 
num segundo momento. 

 
Gustativo: Ótimo equilíbrio entre acidez e álcool. Devido ao tempo de guarda, os 

taninos estão bem redondos. O corpo é médio alto com intensidade 
média alta e persistência longa. Sem dúvida um vinho macio, elegante e 
evoluído. Merece ser decantado por 01 hora, pelo menos. 

 
Combinação: Deve ser degustado sozinho, sem pressa, merecendo atenção nos 

detalhes. Dentre as combinações possível, recomendo: carnes nobres, 
caças, massas com molhos marrons e pratos com ervas (sálvia, tomilho). 
Dentre os queijos, sugiro os amarelos de média cura, os de cabra 
evoluídos e alguns de ovelha mais intensos. As frutas secas podem ser 
ótimas companhias. 

 
 
 

Motivo da Escolha 
É um vinho diferente, uma experiência única que precisa ser conhecida. Conheço esse 
vinho desde que foi apresentado o Lote I ao mercado consumidor anos atrás. Fiquei 
surpreso com a sua elegância, estrutura e evolução bem marcada. Sem contar que 
apresenta uma excelente relação custo/benefício. 
 


