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Clube 
 

Outubro 2014 

 
Vinho Nero d’Avola IGT Safra 2011
Produtor Morgante País Itália
Tipo Tinto Seco Região Sicilia
Volume 750ml Sub.reg Agrigento
Uvas Nero d’Avola. Álcool 14%
Importadora Ravin Valor De R$98,00

Por R$85,00

 
Temp.de Guarda 14° Temp.de Serviço 15° Consumir até 2018 

 
 

Histórico 
 
 
A Morgante Società Agricola é uma vinícola familiar, localizada ao sul da Sicília, mais 
precisamente na comuna de Grotte, província de Agrigento. Durante cinco gerações, a 
família de viticultores especializada na casta Nero d’Avola apenas vendia sua produção 
para outras empresas e cooperativas. 
 
Mas, em 1994, Antonio Morgante, juntamente com seus dois filhos (Carmello e Giovanni) 
decidiram vinificar às uvas cultivadas em sua própria propriedade, prosuzindo seus 
próprios vinhos. Esta decisão representou o forte compromisso, desde então, em atingir 
os mais altos padrões de qualidades com aquela uva nativa da região, ainda pouco 
conhecida do grande mercado consumidor. 
 
O sucesso foi imediato e, em 1997, a vinícola convidou o renomado enólogo Ricardo 
Cotarella para auxiliar na pesquisa e produção de grandes vinhos. Atualmente, a vinícola 
Morgante possui 200 hectares de vinhedos, localizados a aproximadamente 500 metros 
acima do nível do mar em uma região com clima mediterrâneo e um solo que varia do 
barro ao calcário. 
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Ficha Técnica 

 
Vinificação: Colheita manual de uvas provenientes apenas de vinhedos próprios, 

localizados na comuna de Grotte, província de Agrigento. Após a seleção 
e desengace, o mosto seguiu para as cubas de aço inox onde ocorreu a 
fermentação alcoólica com temperatura controlada durante 15 dias. Em 
seguida, o vinho foi transferido para barricas de carvalho onde estagiou 
durante 03 meses antes de ser estabilizado e engarrafado. A 
transformação malolática foi completa. 

 

 
Visual: Rubi pleno. Apresenta intensidade alta, densidade alta e sem halo de 

evolução. 
 
Olfativo: O primeiro ataque é de frutas vermelhas e pretas passadas (amora, 

groselha, cereja, jabuticaba) e especiarias (pimenta do reino, zimbro). 
Logo em seguida, surgem aromas balsâmicos e resinosos. O curto estágio 
em madeira é marcado pelos aromas de caramelo, baunilha e algum 
tostado. Persistente e elegante. 

 
Gustativo: Potente, macio e guloso. Bom equilíbrio entre a acidez destacada e o 

álcool bem marcado; os taninos estão presentes, mas são de ótima 
qualidade. Apresenta corpo médio para maior, intensidade alta e 
persistência média longa. A boca confirma o nariz, com destaque para os 
frutados e balsâmicos. Está entrando no seu melhor momento e vai se 
manter assim por mais uns anos. 

 
Combinação: Ótima expressão da casta, que merece ser degustado sozinho para 

perceber todo o seu potencial. Mas, se quiser leva-lo à mesa, recomendo: 
Carne Suína assada, Ensopados, Guisados e Magret de Pato. Os 
embutidos e os cogumelos (tipo funghi) são ótimas opções. Queijos de 
leite de vaca semi curados seriam perfeitos. 

 
 
 
 
 

Motivo da Escolha 
Eu queria um Nero d’Avola de peso, potente e, ao mesmo tempo, elegante e que não 
custasse uma fortuna. A vinícola Morgante é especialista nessa casta há 05 gerações e 
consegue fazer vinhos muito bem equilibrados. 
 


