
Próximo Mês – Tema: Casta – Riesling. 
 

Clube 50  Clube 90  Clube 130 
Mosel ST  Apotheke Kabinet  Altarchen Spatlese 

Branco – 2011  Branco – 2011  Branco – 1997 
Wiengut E.Clüsserath  Weingut H.Boch  Wiengut H.Boch 

Alemanha – Mosel  Alemanha – Mosel  Alemanha – Mosel 
Galeria do Vinho  Galeria do Vinho  Galeria do Vinho 

De R$69,00 por R$58,00  R$92,00  De R$159,00 por R$139,00 
Para cancelamento ou pedido maior do vinho do próximo mês, favor comunicar por email 
(contato@clubemalucosporvinho.com.br) até o dia 31/12/13. 
 
 

 

CClluubb
ee   

 
Dezembro 

2013 

 
Vinho Rèmole IGT Safra 2010 

Produtor Marchesi de’ Frescobaldi País Itália 

Tipo Tinto Seco Região Toscana 

Volume 750ml Sub.reg --- 

Uvas Sangiovese 85%, Cabernet Sauvignon 15%. Álcool 12,5% 

Importadora Ravin Valor De R$75,00 
Por R$58,00 

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

 
 

Histórico 
 
Com mais de 700 anos de história, o nome Frescobaldi representa uma venerável tradição de 
envolvimento, não só na elaboração de vinhos, mas também nas áreas de arte, da cultura e da 
história da Toscana. 
 
A história do vinho na família começou no século XIV com o florentino Berto de’Frescobaldi que 
adquiriu para seus filhos, várias propriedades rurais, entre elas casas, moinhos, vinhas, pomares e 
fazendas. A Tenuta di Castiglioni, em Val di Pesa (arredores de Firenze), foi a primeira vinícola da 
família. Nos séculos XV e XVI, a família já era uma fornecedora constante de vinhos para diversas 
casas reais européias, com destaque para a corte de Henrique VIII (Inglaterra) e o Papado.  
 
Em 1863, Angiolo Frescobaldi casou-se com Leonia degli Albizi, uma jovem florentina de família 
nobre; tornando os Frescobaldi num dos maiores proprietários de terras da Toscana. Hoje, a 
vinícola Tenuta Marchesi de’ Frescobaldi  continua sendo uma empresa familiar e exerce um papel 
de liderança entre os produtores da Itália; seus vinhos são reconhecidos e premiados em todo 
mundo, estando disponíveis em mais de 80 países. 
 

Curiosidade 
 
Ainda no século XIX, Marchese Vittorio degli Albizzi precisou retornar da Borgonha para herdar as 
propriedades na Toscana e assumir os negócios da família. Com sua experiência e visão de 
negócio, ele foi um os primeiros a propor o cultivo da vinha em plantações monovarietais, até 
então não utilizadas para vitivinicultura italiana. Introduziu castas francesas na região (Merlot, 
Cabernet Sauvignon, Pinot Noir e Chardonnay), criando a base do que viria a ser, um século 
depois, a chamada revolução dos “Super Toscanos”. 
 



Próximo Mês – Tema: Casta – Riesling. 
 

Clube 50  Clube 90  Clube 130 
Mosel ST  Apotheke Kabinet  Altarchen Spatlese 

Branco – 2011  Branco – 2011  Branco – 1997 
Wiengut E.Clüsserath  Weingut H.Boch  Wiengut H.Boch 

Alemanha – Mosel  Alemanha – Mosel  Alemanha – Mosel 
Galeria do Vinho  Galeria do Vinho  Galeria do Vinho 

De R$69,00 por R$58,00  R$92,00  De R$159,00 por R$139,00 
Para cancelamento ou pedido maior do vinho do próximo mês, favor comunicar por email 
(contato@clubemalucosporvinho.com.br) até o dia 31/12/13. 
 
 

 

Ficha Técnica 

 
Vinificação: Colheita manual entre o final de Setembro e início de Outubro em vários 

vinhedos da família. Depois da seleção e desengace, as uvas foram 
misturadas e a fermentação ocorreu em tanques de aço inox com 
temperatura controlada (30 graus), durante 10 dias. Em seguida, o vinho 
passou por maceração pós fermentativa (07 dias) e transformação 
malolática completa. Como não passou por madeira, este vinho 
estabilizou em tanques de aço inox por 05 meses antes de ser filtrado e 
engarrafado. 

 
Visual: Rubi pleno com pequeno halo de evolução. Apresenta intensidade alta e 

densidade média. 
 
Olfativo: O primeiro ataque ao nariz é de um vinho fresco, com aromas de frutas 

vermelhas maduras (morango, amora, cereja), ervas secas (manjericão, 
manjerona), especiarias (cravo, pimenta do reino) e algum herbáceo 
(tomate, chá, louro). 

 
Gustativo: Bom volume de boca com acidez, álcool e taninos equilibrados pelo 

centro, sem destaque. Macio e redondo, não apresentando amargor. 
Corpo médio para menor, intensidade alta e persistência média. Fácil de 
beber, mas fica melhor se esperar uns 10 minutos. Sem passagem por 
madeira. 

 
Combinação: Vinho para o dia a dia, fácil de gostar e que combina com uma infinidade 

de pratos. Pizza, Esfiha, Massas com molho vermelho fresco ou com 
ervas. Carnes magras (vitela, alcatra) em execuções simples. Entradas 
típicas italianas (caponata, crostini, bruschetta, pão de lingüiça, sardella e 
abobrinha recheada). Pratos de festas também são boas pedidas (pernil, 
capeletti, leitoa). Dentre os queijos, recomendo: Mozzarella, Caciocavallo, 
Buratta e Meia Cura Mineiro). 

 
 
 
 

Motivo da Escolha 
A família Frescobaldi é uma das referências máximas de toda Itália. Poder colocar seus 
vinhos no nosso Clube é, sem dúvida, um motivo de muita alegria. O Rèmole é um dos 
vinhos de entrada na vinícola que consegue expressar muito bem o terroir, espírito e 
objetivos dos produtores. Excelente para o dia a dia, acompanhando comida. 
 


