
 

 
Próximo Mês – Tema: Brancos Californianos. 

 
Clube 50  Clube 90  Clube 130 

Sauvignon Blanc  Vineyards Blond  Sauvignon Blanc 
Branco – 2009  Branco – 2008  Branco – 2007 

Owl Ridge  Spann Winery  White Oak 
EUA – Califórnia  EUA – Califórnia  EUA – Califórnia 

Wine Lovers  Wine Lovers  Wine Lovers 
De R$58,00 por R$47,50  R$79,00  R$102,00 

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

 

CClluubbee  
 

 
Dezembro 

2012 

 
Vinho “Alladio” Nebbiolo Langhe DOC Safra 2005 
Produtor Bera Azienda Agrícola País Itália 
Tipo Tinto Seco Região Piemonte 
Volume 750ml Sub.reg Neive 
Uvas Nebbiolo. Álcool 14% 
Importadora Vinci Valor De R$108,50 

Por R$90,00 

 
Temp.de Guarda 14° Temp.de Serviço 16° Consumir até 2016 

 

Histórico 
 

A família Bera produz vinhos há vários séculos, porém, foi somente na década de 1970 
que eles começaram a comercializá-lo com marca própria. Até então, eles vendiam suas 
uvas (e vinhos) para grandes comerciantes e cooperativas da região. 
 
A vinícola está localizada entre as cidades de Alba e Asti, mais precisamente na estrada 
que liga Barbaresco a Neive. Atualmente possuem cerca de 30 hectares de vinhedos 
espalhados em diferentes sítios e a administração está a cargo do casal Valter e Alida, 
com seus filhos Umberto e Riccardo. 
 
A filosofia da família é mesclar a tradição vinícola regional com alguns toques de 
modernidade. Dessa forma, eles produzem notáveis Dolcettos, Barberas, Nebbiolos, 
Barbarescos e Moscatos, bem como, inovam com Chardonnays e Pinots Noirs. 
 
 

Curiosidades 
 

O famoso guia italiano “Gambero Rosso” publicou em Abril deste ano uma reportagem 
intitulada “7 Uomini d’Oro”. Ele descreve a história de sete produtores visionários, 
revolucionários e fundamentais para entender a indústria vinícola italiana dos dias de hoje. 
Valter Bera foi um dos sete, mostrando que suas idéias e “manias” estavam no caminho 
certo. 
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Ficha Técnica 

 
Vinificação: As uvas são provenientes de vinhedos localizados nas comunas de 

Neviglie e Neive e tem colheita manual. Após o desengace e prensagem, 
o mosto seguiu para os tanques de aço inox onde a fermentação ocorreu 
por 01 semana em temperatura controlada (de 28° a 30°). A 
transformação malolática ocorreu logo em seguida e o vinho foi então 
trasfegado para tonéis de madeira para estagiar por 24 meses antes de 
ser engarrafado. 

 
Visual: Rubi pleno com toques atijolados. Apresenta intensidade média com 

densidade média para menor e pequeno halo de evolução. 
 
Olfativo: Aromas quentes de frutas vermelhas passadas (framboesa, morango), 

frutas secas (tâmaras, figos, ameixas), especiarias (cravo), alcatrão e um 
discreto toque de pétalas de rosas secas e violeta. Num segundo 
momento, as especiarias se intensificam e surge um licor de jabuticaba no 
aroma. 

 
Gustativo: Elegante e equilibrado; apresentando acidez alta muito bem integrada 

com os taninos e com o discreto álcool. O corpo é médio, com intensidade 
alta e persistência longa. Não é um vinho franco; na boca ele apresenta 
sabores mais terrosos, animais e herbáceos; o alcatrão continua presente. 

 
Combinação: Sem dúvida é um típico exemplar da Nebbiolo com ótima harmonia. 

Recomendo degustá-lo sozinho para entender essa casta. Mas, ele 
também combina muito bem com inúmeros pratos. Sugiro: Coq au Vin, 
Brasato al Barolo, Beef Bourguignon, Costela no Bafo, Medalhão Bovino 
com Ervas ou um delicioso Saltimbocca alla Romana. Rabada, Ossobuco 
ou Polenta mole com ragu também são ótimas opções. Recomendo abrir 
a garrafa 02 horas antes de servir para o vinho poder “respirar”. 

 
 
 
 

Motivo da Escolha 
Clássico vinho piemontês feito com a casta Nebbiolo. Bem feito, pronto para beber e com 
ótimo equilíbrio entre acidez e taninos. É uma excelente opção aos (sempre caros) 
Barolos e Barbarescos. 
 


