
Próximo Mês – Tema:  Casta - Verdicchio. 
 

Clube 50  Clube 90  Clube 130 
“Albiano” Verdicchio  “Salmariano” (3-BIC)  “Podium” (RP90) 

Branco – 2013  Branco – 2009  Branco – 2012 
Marotti Campi  Marotti Campi  Garofoli 
Itália – Marche  Itália – Marche  Itália – Marche 

Fernanda Teixeira Repres.  Fernanda Teixeira Repres  Grand Cru 
De R$60,00 por R$51,00  De R$90,00 por R$86,00  R$125,00 

Para cancelamento ou pedido maior do vinho do próximo mês, favor comunicar por email 
(contato@clubemalucosporvinho.com.br) até o dia 31/12/14. 
 
 

 

Clube 
 

Dezembro 2014

 
Vinho “Nottola” – Rosso di Montepulciano DOC Safra 2010 (RP89)
Produtor Cantina Nottola  País Itália
Tipo Tinto Seco (FeA / 06M-E) Região Toscana
Volume 750ml Sub.reg Montepulciano
Uvas Sangiovese 80%, Cannaiolo 15%, Mammolo 5%. Álcool 13,5%
Importadora Grand Gru Valor R$89,00

 
Temp.de Guarda 14° Temp.de Serviço 16° Consumir até 2017 

 
 

Histórico 
 
Empresa familiar, fundada na década de 1980 e comandada pela segunda geração dos 
Giomarelli. Naquela ocasião, Anterivo Giomarelli adquiriu uma esplêndida “Villa” rural nos 
arredores de Montepulciano com apenas 10 hectares de vinhedos e oliveiras praticamente 
abandonados. Com muito esforço e determinação, a família foi comprando os terrenos 
vizinhos e plantando novos vinhedos. 
 
Durante a década de 1990, eles reformaram a sede da propriedade, “Villa Bracci”, 
resgatando sua história e devolvendo sua arquitetura original “Ottocentesca Toscana”. 
Hoje, renomeada de “Villa di Nottola”, ela funciona como um charmoso e exclusivo hotel 
rural. 
 
Atualmente, eles possuem 20 hectares de excelentes vinhedos sob a denominação 
“Nobile”, olivais, uma nova adega de vinificação. A direção técnica está sob a 
responsabilidade do famoso enólogo Riccardo Cotarella.  
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Ficha Técnica 

 
Vinificação: As uvas são provenientes de vinhedos próprios e colhidas à mão nos meses de 

Setembro e Outubro. Após a seleção e o desengace, cada casta foi vinificada em 
separado em tanques de aço inox com temperatura controlada baixa. A 
Sangiovese ainda sofreu uma maceração pós fermentativa de 15 dias. Ao final 
desse período, o vinho foi cortado (mistura das castas) e enviado para grandes 
toneis de carvalho esloveno (“Botti”) onde estagiou por 06 meses antes de ser 
engarrafado. 

 

 
Visual: Rubi pleno e sem traços violáceos. Apresenta intensidade alta, densidade média 

e nenhum halo de evolução. 
 
Olfativo: O primeiro ataque é de aromas de frutas vermelhas maduras (morango, amora, 

groselha), terrosos (argila, tijolo), ervas (tomilho) e algo animal. Num segundo 
momento, surgem aromas do estágio em carvalho (serragem, assoalho, madeira 
velha), especiarias, um ligeiro toque de azeitonas pretas e licor de cacau. Muito 
típico, direto e agradável de nariz. 

 
Gustativo: Excelente equilíbrio entre a acidez destacada, o álcool bem encaixado e os 

taninos firmes e ainda presentes, sem apresentar amargor. Seco, fresco e com 
corpo médio; intensidade média alta e persistência média. Os aromas de boca 
confirmam o nariz, com destaque para as ervas e especiarias. Bom volume de 
boca, harmônico, fácil de beber e gastronômico. Decantar ½ hora. 

 

 
Combinação: Este é um típico vinho italiano para ir à mesa, melhorando sensivelmente se 

estiver acompanhado da comida certa. Recomendo fortemente: Massas ou 
Carnes Bovinas com Molhos Vermelhos (semi apurados) ou Molhos Marrons 
clássicos. Algumas massas recheadas combinam (Lasagna Vegetariana, Rondelli, 
Cannelloni). Antepastos, frituras de entrada, pão de linguiça, pimentão assado e 
algumas pizzas tradicionais também são ótimas opções. Eu degustei com um 
Escalope de Vitela ao Marsala acompanhado de Risoto de Funghi e ficou 
sensacional. 

 
 
 

Motivo da Escolha 
Muitos especialistas dizem que os vinhos italianos “crescem” com a comida e este é um 
exemplo clássico disso. O Nottola é muito versátil, fácil de agradar e está pronto para 
beber. Proveniente da Toscana, região mundialmente conhecida pela sua culinária 
variada e de altíssima qualidade, é um vinho que transita muito bem pelas festas de final 
de ano, quanto por jantares mais informais. Saúde. 
 


