
Próximo Mês – Tema:  Corte  G.S.M. 
 

Clube 50  Clube 90  Clube 130 
GSM  GSM  Plexus SGM (93pts) 

Tinto – 2011  Tinto – 2007  Tinto – 2007 
Vidal Fleury  Oxford Landing  John Duval Winery 

França – Rhône  Austrália – South Austrália  Austrália 
Ravin  KMM  KMM 

De R$75,00 por R$58,00  R$78,00  De R$285,00 por R$140,00 
Para cancelamento ou pedido maior do vinho do próximo mês, favor comunicar por email 
(contato@clubemalucosporvinho.com.br) até o dia 30/04/14. 
 
 

 

ClubeClube 	  	  
 

 
Abril 2014 

 
Vinho I Monili – Primitivo del Tarantino IGT Safra 2012 
Produtor Accademia dei Racemi - Pervini País Itália 
Tipo Tinto Seco Região Puglia 
Volume 750ml Sub.reg Taranto 
Uvas Primitivo 90%, Malvasia Nera 10%. Álcool 13% 
Importadora Decanter Valor De R$66,80 

Por R$58,00 

 
Temp.de Guarda 14° Temp.de Serviço 15° Consumir até 2015 

 
 

Histórico 
 
 
A vinícola “Accademia dei Racemi” é o resultado do projeto pessoal de um dos maiores 
visionários da vinicultura italiana, Gregório Perucci. Considerado por muitos como o 
responsável pelo renascimento do vinho da Puglia, quando lançou o famoso “Felline – 
Primitivo di Manduria” no início da década de 2000. 
 
Atualmente, Gregório está empenhado em valorizar as castas autóctones da região, não 
deixando que elas desapareçam (duas delas só sobreviveram graças ao seu esforço). Para 
tanto, ele conta com a consultoria de outro nome sagrado da vinicultura italiana, o 
enólogo Roberto Cipresso. 
 
Outra característica da vinícola é trabalhar com o milenar (época da dominação grega) 
sistema de cultivo em arbustos livres, chamado “alberello” com tratamento orgânico. Seus 
vinhos sempre estão entre os melhores da região e possuem a capacidade de transmitir 
exatamente as características das castas e dos solos. 
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Ficha Técnica 

 
Vinificação: As uvas são provenientes de um vinhedo antigo (mais de 40 anos) 

plantado ao estilo “alberello”, ou seja, arbustivo sem condução, em solo 
“terre rosse”, rico em óxidos de ferro e alumínio. A colheita manual foi 
realizada no final de Agosto. Após a seleção e desengace, o mosto foi 
fermentado em tanques de aço inox com temperatura baixa (de 18 a 25 
graus). O vinho ñão passou por madeira; foi apenas filtrado e estabilizado 
em aço antes de ser engarrafado. 

 
Visual: Rubi Pleno e com traços violáceos. Apresenta intensidade alta, densidade 

média e sem halo de evolução. 
 
Olfativo: O primeiro ataque é de frutas vermelhas maduras (amora, groselha, 

cereja) e muitas especiarias (canela, cravo, zimbro, gengibre, pimenta 
síria). Num segundo momento surgem aromas de ervas secas (louro, 
manjerona), alcatrão, sândalo e finaliza com um ligeiro herbáceo. 

 
Gustativo: Vinho fresco, com acidez destacada, álcool bem encaixado e taninos 

ainda bem presentes, mas sem amargor. Apresenta ligeiro açúcar 
residual, característico da casta e do estilo. Intensidade média alta e 
persistência média. Bom volume de boca, confirmando os aromas de 
nariz, com destaque para as frutas e algum mentol. Fácil de beber a 
segunda garrafa. 

 
Combinação: A primitivo é uma casta muito gastronômica e este exemplar não foge à 

regra. Recomendo pratos de massa ou carne com molhos de tomate 
(desde os mais frescos, até os apurados). Experimentem com: Antepastos 
tradicionais, Lingüiças, Pizzas, Lasanha Vegetariana, Porpeta ao Sugo, 
Panquecas de Carne, Moussaka, Abobrinha Recheada e Arroz com 
Lentilha. Para quem quer algo mais forte, sugiro: Cabrito assado ou 
Coelho à caçador. 

 
 
 
 
 

Motivo da Escolha 
A casta Primitivo está na moda no Brasil. Eu quis mostrar um vinho mais elegante, fácil 
de gostar e que não é enjoativo. Por não passar por madeira, ele mostra toda a tipicidade 
da casta, tornando-o didático. Ideal para meia estação. 
 


