
Próximo Mês – Tema:  Vinhos  Naturais. 
 

Clube 50  Clube 90  Clube 130 
Cuvee des Galets  Dom.La Montagnette  No Sex for Butterfly 

Tinto – 2012  Tinto – 2012  Tinto – 2012 
Les Vignerons d’Estézargues  Les Vignerons d’Estézargues  Château de Valcombe 

França – Rhône  França – Rhône  França – Rhône 
Galeria do Vinho  Galeria do Vinho  WineBrands 

De R$74,00 por R$58,00  R$98,00  R$111,00 
Para cancelamento ou pedido maior do vinho do próximo mês, favor comunicar por email 
(contato@clubemalucosporvinho.com.br) até o dia 28/02/15. 
 
 

 

Clube 
 

Fevereiro 2015 

 
Vinho Otto Vigneti IGP Safra 2010
Produtor Varvaglione Vigne e Vini País Itália
Tipo Tinto Seco (FeA – 06M/Gr – Org) Região Puglia
Volume 750ml Sub.reg Taranto
Uvas Negroamaro 20%, Malvasia Nera 20%, Primitivo 20%, 

Montepulciano 20%, Sangiovese 20%. 
Álcool 12%

Importadora Cardápio Itália Import Export Valor De R$59,00 
Por R$53,00

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

 
 

Histórico 
 
A Vigne&Vini é uma empresa da família Varvaglione, administrada atualmente pelos 
representantes da terceira geração: Cosimo e Maria Teresa. 
 
A empresa possui inúmeros vinhedos espalhados pelas melhores denominações da Puglia 
e suas instalações estão na comuna de Leporano, em Taranto. Em grande parte, utilizam 
manejo orgânico; sempre prestigiando as castas autóctones (Negroamaro, Primitivo, 
Malvasia Nera, Aglianico, Verdeca, Fiano) e algumas castas italianas de outras regiões 
(Montepulciano, Sangiovese). 
 
A família controla todos os processos, desde o campo (vinhedos) até a cantina (vinificação 
e guarda). 
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Ficha Técnica 
 
Vinificação: As uvas são provenientes dos 08 melhores vinhedos da vinícola 

(explicação do nome) distribuídos pela Puglia, mais precisamente no 
entorno de Taranto. Depois da seleção e do desengace, cada casta foi 
vinificada em separado em tanques de aço inox com temperatura 
controlada baixa. Após o corte (mistura), o vinho estagiou por 06 meses 
em barricas de carvalho usadas antes de ser clarificado (não filtrado) e 
engarrafado. 

 
Visual: Rubi pleno com sinais de guarda. Apresenta intensidade média alta, 

densidade média e pequeno halo de evolução. 
 
Olfativo: O primeiro ataque é fresco e vivo, dominado pelos aromas de frutas 

vermelhas frescas (FVF – morango amora, cereja), especiarias (cravo, 
anis) e herbáceos (folha de chá, louro, orégano). Em seguida surgem 
aromas químicos (resinas, iodo, betume) com um toque leve de madeira. 

 
Gustativo: Vinho macio e redondo, com bom equilíbrio entre a acidez ligeiramente 

destacada, o álcool integrado e os taninos macios; sem amargor final. 
Apresenta corpo médio para menor, ligeiro açúcar residual (típico), 
intensidade média alta e persistência média longa. A boca confirma o 
nariz, com destaque para os herbáceos e especiarias. Típico vinho da 
Puglia, rústico e fácil de beber. 

 
Combinação: Esse vinho pede comida. Coisas simples do dia a dia: entradas italianas, 

tapas espanhóis, empanadas e tortas. Uma lasanha vegetariana, uns 
legumes grelhados ou um ratatouille são ótimas pedidas para os “não 
carnívoros”. Recomendo ainda: Bacalhau com tomates, Carne Bovina 
leve, Pizzas básicas, Coelho a Cacciatore, Almondegas e Massas com 
molhos vermelhos leves. 

 
 
 
 
 
 

Motivo da Escolha 
Opção interessante de vinho tinto para os dias de verão. Proveniente de uma região 
quente e com forte tradição, apresenta um corte singular de castas (uvas) italianas. Além 
disso, o produtor (Varvaglione Vigne&Vini) é um dos mais conceituados da Puglia, sempre 
apresentando vinhos com identidade local. 
 


