
Próximo Mês – Tema: Produtor – Frescobaldi (Itália, Toscana). 
 

Clube 50  Clube 90  Clube 130 
Rèmole IGT  “Castiglioni” Chianti DOCG  “Campo ai Sassi” Rosso di Mont 
Tinto – 2010  Tinto – 2010  Tinto – 2009 

Marchesi de’ Frescobaldi  Marchesi de’ Frescobaldi  Marchesi de’ Frescobaldi 
Itália – Toscana  Itália – Toscana  Itália – Toscana 

Ravin  Ravin  Ravin 
De R$75,00 por R$58,00  De R$126,00 por R$98,00  De R$178,00 por R$138,00 

Para cancelamento ou pedido maior do vinho do próximo mês, favor comunicar por email 
(contato@clubemalucosporvinho.com.br) até o dia 30/11/13. 
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Vinho Pinot Nero “Prendo” Wilhelm Walch Safra 2009 
Produtor Elena Walch País Itália 
Tipo Tinto Seco Região Alto Adige 
Volume 750ml Sub.reg Dolomiti 
Uvas Pinot Noir. Álcool 12,5% 
Importadora Decanter Valor De R$107,70 

Por R$98,00 

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

 
 

Histórico 
 
O início das atividades da vinícola data de 1869, quando a família “Walch” adquiriu vinhedos em 
duas das melhores regiões produtoras do Alto Adige: Kaltern (Castel Ringberg) e Kastelaz 
(Tramin). Desde o começo, a idéia era cultivar uvas com padrão de qualidade máximo para poder 
produzir vinhos espetaculares. O tempo passou e, em 1985, Elena entrou para a família, 
abandonando a profissão de arquiteta e assumindo o controle dos vinhedos. 
 
Com talento e profissionalismo extremos, ela soube transformar as uvas dos vinhedos 
espetaculares de Castel Ringberg e Kastelaz em vinhos concentrados, de pureza cristalina e 
máxima expressão varietal; tornando-se uma das mais festejadas "donne del vino" na Itália. 
 
Elena elabora uma longa lista de vinhos, "um arco-íris com muitas nuanças" como ela mesma 
gosta de definir o seu trabalho. A produção anual total é de apenas 350.000 garrafas e eles 
adotam práticas orgânicas/biodinâmicas no manejo dos vinhedos. 
 

Curiosidade 
 
Com nada menos do que 13 "tre bicchieri" (referência máxima conferida pelo Guia Gambero 
Rosso) conquistados nas últimas edições, Elena Walch é não somente a melhor produtora de 
Gewürztraminer da Itália na atualidade, mas também figura no firmamento das grandes mulheres 
estrelas do mundo do vinho. Em 2011, Elena Walch recebeu o título de “Azienda dell’anno” pela 
Associazione Italiana Sommeliers/Duemilavini.  
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Ficha Técnica 

 
Vinificação: Colheita manual de vinhedos localizados aos pés das “Dolomiti”. Após a seleção 

e o desengace, o mosto sofreu maceração pré fermentativa à frio. A 
fermentação alcoólica ocorreu em tanques de aço inox com temperatura 
controlada (baixa). Em seguida, o vinho foi transferido para grandes barricas de 
carvalho esloveno “Botti”, onde ocorreu a transformação malolática. Estagiou 
nessas barricas por 06 antes de ser clarificado e engarrafado. 

 
Visual: Rubi evoluído, atijolado. Apresenta intensidade alta, densidade média para 

menor e halo de evolução médio. 

 
Olfativo: Impressionante amplitude aromática, destacando-se: frutas vermelhas e pretas 

passadas (morango, amora, jabuticaba, mirtilo), especiarias (noz moscada), 
funghi, champignons, figo, amêndoas e algo mineral. O estágio em madeira é 
marcado pelo chocolate, bala toffee e calda de ameixa. Já aparecem alguns 
aromas de evolução: couro velho, defumado e terrosos. Os aromas mudam a 
todo instante, fantástico. 

 
Gustativo: Apresenta ótimo volume de boca, muito elegante e macio. A acidez é alta com o 

álcool neutro e taninos ainda presentes, porém, macios. Corpo médio com 
intensidade média alta e persistência média longa. A boca confirma o nariz, além 
de apresentar aromas de sumo de carne, caramelo, tostado, alcaçuz e algum 
floral (patchouly). Recomendo decantar por 01 hora. 

 
Combinação: Se você quiser conhecer um excelente Pinot Noir, beba sozinho. Esse 

vinho merece toda a atenção. Mas, ao mesmo tempo, ele pode ficar 
espetacular com alguns pratos específicos: Galinha d’Angola, Magret de 
Pato com frutas vermelhas, Polenta Trufada, Purê de Mandioquinha, 
Gnocchi com Ricota defumada, Ravióli di Zucca ao Burro e Sálvia. Pratos 
de carne com molhos marrons adocicados (Porto ou Café) também 
combinam. 

 

 

 

 

 

Motivo da Escolha 
Este vinho é um dos melhores exemplares de Pinot Noir italiano que eu já experimentei. A 
complexidade aromática, aliada à maciez de boca, torna este vinho apaixonante, delicioso. Sem 
dúvida, é um ótimo exemplo da capacidade de “sempre surpreender” da casta, Pinot Noir. 
 


