
 
Próximo Mês – Tema: Casta Pinot Noir no Novo Mundo. 

 
Clube 50  Clube 90  Clube 130 
Pinot Noir  “Q” Pinot Noir  Pinot Noir 

Tinto – 2009  Tinto – 2008  Tinto – 2009 
Bodegas Zorzal  Viña Quintay  Hunter’s 
Argentina – Uco  Chile – V.Casablanca  Nova Zelândia 

Grand Cru  Premium  Premium 
R$36,00  R$82,53  R$112,54 

Para cancelamento ou pedido maior do vinho do próximo mês, favor comunicar por email 
(contato@clubemalucosporvinho.com.br) até o dia 31/01/12. 
 

 

CClluubbee  
 

 

Janeiro 2012 

 
Vinho Attems – Collio DOC Safra 2008 (WS91) 
Produtor Tenuta Attems – Frescobaldi País Itália 
Tipo Branco Seco Região Friulli 
Volume 750ml Sub.reg Collio – Gorizia 
Uvas Pinot Grigio. Álcool 13% 
Importadora Grand Cru Valor De R$96,00 

Por R$82,00 

 
Temp.de Guarda 14° Temp.de Serviço 14° Consumir até 2012 

 

 

Histórico 

 
 
Os famosos vinhedos, conhecidos como “Conti Attems”, possuem uma história muito rica. 
A família Attems está intimamente ligada à história do Friuli desde o século XII, 
participando da nobreza, da política e da economia da região. As terras dos vinhedos 
foram doadas à família, pelo bispo Salzburg no ano de 1106. 
 
Em 2000, o grupo toscano Frescobaldi estabeleceu uma parceria com a família Attems a 
fim de explorar os vinhedos históricos localizados no Collio de Gorizia. Esses vinhedos 
sempre foram considerados “ultra-premium” para a produção de vinhos brancos de alta 
qualidade. 
 
Atualmente a vinícola possui 79 hectares de vinhedos em encostas na porção oeste de 
Gorizia, próximas ao mar (15Kms e apenas 130 metros de altitude). No final do século 
XIX, eles foram os primeiros a cultivar castas internacionais (Pinot Grigio, Sauvignon Blanc 
e Chardonnay) na região. 
 
 

Curiosidades 

 
A revista Wine Spectator conferiu 91 pontos ao Attems 2008. Além disso, no ranking 
Top100 de 2010 da mesma revista, esse vinho ficou na 51ª posição. 
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Ficha Técnica 

 
Vinificação: Colheita manual em meio de Setembro. Após o desengace, 80% do 

mosto sofre fermentação alcoólica em tanques de aço inox por 07 dias 
com temperatura controlada de 18ºC. Os 20% restantes serão 
fermentados em barricas novas de carvalho francês à temperatura de 
20ºC e permanecerão mais 02 meses afinando na madeira. Ao final desse 
período é feito o corte (mistura), seguido de mais 02 meses nos tanques 
de aço e 01 mês em garrafa antes de ser comercializado. Este vinho não 
sofre transformação malolática e foram produzidas apenas 21 mil garrafas. 

 
Visual: Amarelo dourado com ótima intensidade. Brilhante, límpido e com ligeiro 

halo de evolução. 
 
Olfativo: Sensação aromática impressionante, que explode e se modifica por muito 

tempo. Num primeiro momento, surgem aromas minerais, florais (acácias, 
margaridas, laranjeira), abacaxi em compota e algum lácteo (manteiga ou 
fermento). Depois, os aromas de frutas secas (castanha do Pará, nozes, 
amêndoas, damasco) e mel dominam a taça. Num último momento 
aparecem aromas de resina, verniz e algo de oxidado (proposital). 

 
Gustativo: Vinho muito bem equilibrado, onde a acidez e o álcool não se destacam. 

O corpo é médio para maior, com destaque para a secura e, ao mesmo 
tempo, uma sensação untuosa. Potente, intenso e persistente, confirma 
os aromas de nariz. Apresenta um ligeiro ponto oxidativo, que o torna 
ainda mais surpreendente. 

 
Combinação: Perfeito para acompanhar uma Truta com Amêndoas (defumada ou não), 

Massas recheadas com frutas secas e ricota com molhos brancos 
(Bechamel), Spaghetti alla Carbonara, Cortes de Carne Suína (Kassler, 
Eisbein), Vitela. Dentre os queijos, recomendo ricota defumada, chèvre, 
boursin com damasco. Beber já. 

 
 
 
 

Motivo da Escolha 
Um dos vinhos brancos mais emblemáticos do Friuli, vencedor de inúmeros prêmios. Além 
disso, apresenta uma estrutura aromática muito diferente do que a maioria das pessoas 
está acostumada, e, portanto, representa uma nova perspectiva sobre vinhos brancos. 
 


