
Próximo Mês – Tema:  Produtor – Tiago Cabaço (Alentejo). 
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Para cancelamento ou pedido maior do vinho do próximo mês, favor comunicar por email 
(contato@clubemalucosporvinho.com.br) até o dia 31/10/14. 
 
 

 

CClluubbee  
 

Outubro 2014 

 
Vinho Nero d’Avola IGT Safra 2013
Produtor Azienda Agricola Tola País Itália
Tipo Tinto Seco Região Sicilia
Volume 750ml Sub.reg Trapani
Uvas Nero d’Avola. Álcool 13,5%
Importadora Direto do Produtor Valor De R$71,00

Por R$58,00

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

 
 

Histórico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Empresa familiar que produz vinhos há 03 gerações. Seus vinhedos estão divididos em 02 
propriedades (Bosco Falconeria e Giambascio) localizadas no lado oeste da ilha, entre as 
cidades de Palermo e Trapani. 
 
Atualmente eles cultivam as variedades autóctones: Catarratto, Grillo, Insolia (brancas) e 
Nero d’Avola (tinta). Além das internacionais: Chardonnay, Merlot e Syrah. 
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Ficha Técnica 

 
Vinificação: As uvas são provenientes de vinhedos próprios localizados em Bosco 

Falconeria e Giambascio. Após a seleção e o desengace, o mosto seguiu 
diretamente para os tanques de aço inox, onde ocorreu a fermentação 
alcoólica em temperatura média (de 26º a 28º) por 10 dias. Em 
seguida, retiraram as cascas e foi feita a transformação malolática 
completa. O vinho estagiou por mais 05 meses em aço antes de ser 
engarrafado. Não passou por madeira. 

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

média para menor e não tem halo de evolução. 
 
Olfativo: O primeiro ataque é de frutas vermelhas maduras (amora, groselha, 

cereja, morango) e algum herbáceo (louro, tomilho, orégano). Em 
seguida surgem aromas vegetais (tomate), especiarias (anis, pimenta 
preta), alcatrão e algo de chá preto. Finaliza com um toque mineral 
(pedra, ardósia). 

 
Gustativo: Vinho bem equilibrado, redondo e com bom volume de boca. Apresenta 

acidez alta, álcool moderado e taninos jovens, porém macios. O corpo é 
médio para menor, seco com intensidade média alta e persistência média. 
Os aromas de boca confirmam o nariz com destaque para o frutado e o 
herbáceo típico da casta. Leve toque balsâmico. 

. 
Combinação: Fácil de beber e de gostar, que está pronto para o consumo apesar de 

jovem. Recomendo degustá-lo com entradas variadas (bruschetas, 
crostinis, legumes grelhados, caponata, sardela e burrata). Pães 
temperados com azeite e ervas, pizzas leves e massas com molhos 
frescos. 

 
 
 

Motivo da Escolha 
Há muito tempo estava procurando um Nero d’Avola básico, que fosse bem feito e sem 
estágio em madeira para não mascarar as características típicas da casta. Quando 
degustei este vinho juntamente com o produtor, fiquei feliz por ter encontrado 
exatamente o que eu queria. Espero que vocês gostem e percebam as características 
únicas dessa casta que é a mais importante da Sicilia. 
 


