
Próximo Mês – Tema: Região – Washington State. 
 

Clube 50  Clube 90  Clube 130 
Two Vines – Cab.Sauv.  Horse Heaven Hills – Cab.Sauv.  Indian Wells – Cab.Sauv. 

Tinto – 2010  Tinto – 2010  Tinto – 2010 
Columbia Crest  Columbia Crest  Chateau Ste.Michelle 

Estados Unidos – Washington  Estados Unidos – Washington  Estados Unidos – Washington 
WineBrands  WineBrands  WineBrands 

R$54,00  De R$115,00 por R$98,00  R$138,00 
Para cancelamento ou pedido maior do vinho do próximo mês, favor comunicar por email 
(contato@clubemalucosporvinho.com.br) até o dia 31/01/14. 
 
 

 

ClubeClube 	  	  
 

 
Janeiro 2014 

 
Vinho Trittenheimer Apotheke Riesling Kabinet Halbtrocken Safra 2011 
Produtor Wiengut Heribert Boch País Alemanha 
Tipo Branco Semi Seco Região Mosel 
Volume 750ml Sub.reg Trittenheimer 
Uvas Riesling. Álcool 12% 
Importadora Galeria do Vinho Valor R$92,00 

 
Temp.de Guarda 14° Temp.de Serviço 12° Consumir até 2017 

 
 

Histórico 
 
Michael Boch herdou a vinícola do pai, Heribert, em 1989 quando tinha apenas 16 anos. Hoje, 
ampliada para 05 hectares, estão plantados vinhedos de 50 a 110 anos de idade !!! 
 
Juntamente com a sua esposa Anne, eles são responsáveis por todo o trabalho, tanto vinhedo 
quanto na adega. Sua mãe ajuda nas vendas diretas e na administração de uma pequena pousada 
localizada em uma casa típica da região; na qual a adega se situa no porão. 
 
Com vinhas velhas de raízes profundas, os rendimentos são baixos e produzem a melhor matéria-
prima. O tratamento sempre foi orgânico e, agora, está em vias de certificação Bio-Dinâmica. 
 
 

Curiosidade 
 
Com uma população inferior a mil habitantes e mais de 30 vinícolas, Trittenheim é um pitoresco 
vilarejo turístico do Medio Mosel, famoso pela alta qualidade de seus vinhos provenientes de seus 
dois vinhedos centenários, o Apotheke e o Altärchen. 
 
Figurando dentre os principais vinhedos do Mosel, o Tritenheimer Apotheke chega a ter até 70% 
de inclinação em certas localidades da encosta, se beneficiando de uma privilegiada posição 
voltada para o Sudoeste, o que permite receber radiação solar direta durante a maior parte do dia. 
O calor gerado é armazenado nos solos de ardósia e continua refletindo por boa parte da noite. 
Esse fator aumenta o período de maturação e, conseqüentemente, a alta qualidade da uva. Aqui, 
somente a Riesling é cultivada. 
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Ficha Técnica 

 
Vinificação: Colheita manual em vinhedos velhos. Após a seleção, o desengace e a 

prensagem, o mosto seguiu para os tanques de aço inox onde ocorreu 
uma longa e suave fermentação alcoólica em baixa temperatura (16 
graus). Quando o mosto atingiu o açúcar residual desejado, a 
fermentação foi interrompida. Por último, o vinho foi estabilizado, filtrado 
e engarrafado. 

 
Visual: Amarelo verdeal, brilhante com intensidade alta e densidade média. Não 

apresenta halo de evolução. 
 
Olfativo: O ataque inicial no nariz é de flores pequenas (do campo); logo depois 

surgem as frutas (nêspera, melão, pêra), os minerais típicos (ardósia, 
pedra pome, pedra sabão, óleo mineral) e algo de giz e fumê. Depois de 
algum tempo, surgem incríveis aromas petroláceos (borracha, resina). 

 
Gustativo: Vinho fresco com ótimo destaque para a acidez. O álcool não aparece. O 

açúcar residual existente produz uma sensação de maciez e untuosidade 
deliciosa. O corpo é médio, com intensidade média alta e persistência 
média longa. Os aromas de boca diferem do nariz e destacam: frutas 
secas (nozes, macadamia, castanha do Pará), lima da pérsia, cera e mel 
de laranjeira. 

 
Combinação: Sem dúvida é um vinho espetacular, festivo. Combina muito bem com 

canapés agridoces (damasco seco com nozes, chèvre com geléia), 
culinária japonesa clássica (tempurá, sushi, sashimi), peixes brancos e 
gordos com molhos agridoces (Meca com purê de banana da terra, truta 
com amêndoas), foie gras, quiche, frango ao curry. Dentre os queijos, 
recomendo os moles curados (epoisses, livarot, münster) e os azuis mais 
delicados (danish blue). De sobremesa, Creme Brûlée. 

 
 
 
 
 

Motivo da Escolha 
Soberbo Riesling semi seco que mostra toda a capacidade da casta em apresentar vinhos 
espetaculares. Além disso, esse produtor é minúsculo, artesanal e orgânico, uma 
referência para a região. 
 


