
Próximo Mês – Tema:  Região – Puglia. 
 

Clube 50  Clube 90  Clube 130 
Otto Vigneti IGP  Doline Rosso IGP  “Since 1952” Riserva DOC 

Tinto – 2010  Tinto – 2011  Tinto – 2008 
Vigne & Vini  Colli della Murgia  Cantina Sampietrana 

Itália – Puglia  Itália – Puglia  Itália – Puglia 
Cardápio Itália Import  Cardápio Itália Import  Cardápio Itália Import 

De R$59,00 por R$53,00  R$93,00  R$125,00 
Para cancelamento ou pedido maior do vinho do próximo mês, favor comunicar por email 
(contato@clubemalucosporvinho.com.br) até o dia 31/01/15. 
 
 

 

Clube 
 

Janeiro 2015 

 
Vinho “Salmariano” Verdicchio dei Castelli di Jesi Riserva DOC Safra 2009 (3-Bic)
Produtor Marotti Campi País Itália
Tipo Branco Seco (FeA – S/Mad – Sur Lie de 12M) Região Marche
Volume 750ml Sub.reg Castelli di Jesi (Ancona)
Uvas Verdiccchio. Álcool 14%
Importadora Isavale Importadora Valor De R$90,00

Por R$86,00

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

 
 

Histórico 
 
Empresa familiar, fundada no século XIX com a compra de uma propriedade no distrito de 
Sant’Amico di Morro d’Alba. Os Marotti logo construíram uma “Villa” para ser o centro das 
atividades da empresa.  
 
Em 1886, um jornal sobre agricultura trazia um artigo destacando as ações da empresa; ele 
comentava com entusiasmo sobre os primeiros vinhedos (8 mil mudas) plantadas em sistema 
“Guyot” e com espaçamento de 1,20m. Naquela época, o trigo e outras culturas de subsistência 
representavam as opções óbvias de agricultura na região; mas a propriedade dos Marotti logo 
mostrou a sua vocação para a vinicultura, desafiando os padrões da época. 
 
Em 1991, Giovanni Marotti Campi assumiu a empresa da família, iniciando uma grande 
reestruturação de toda a propriedade, plantando novas vinhas, dando preferência às castas 
autóctones (próprias da região) e alcançando os atuais 52 hectares de vinhedos, divididos em 03 
blocos. Pouco tempo depois, em 1999, devido ao sucesso da reestruturação e da paixão por 
aquela terra, Giovanni, sua esposa Francesca e seu filho Lorenzo começaram a construir uma nova 
adega de vinificação e aumentaram a importância da casta Verdicchio no seu portfolio. 
 
Esta é a história de uma família onde todos, sem exceção, viveram e vivem para cuidar da terra e 
da videira e, consequentemente, da produção de vinhos cheios de tipicidade. Eles cuidam dos 
vinhedos, da vinificação e da comercialização, ao ponto de só trabalharem com distribuição 
própria!!! 
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Ficha Técnica 

 
Vinificação: Uvas provenientes apenas de vinhedos próprios, colheita tardia manual 

no meio de Outubro e utilização de gelo seco para impedir que ocorra 
oxidação dos bagos antes da vinificação. Após a seleção, os bagos foram 
delicadamente espremidos para extração da polpa sem agredir as 
sementes e deixados em contato com as cascas por algumas horas. A 
fermentação alcoólica ocorreu em tanques de aço inox com temperatura 
controlada baixa (15°C), permanecendo em contato com as borras por 
algumas semanas (“sur-lie”). Cerca de 80% do vinho foi transferido para 
outros tanques de aço onde estagiou por 12 meses, os outros 20% foram 
transferidos para barricas de carvalho pelo mesmo período. Por último, o 
vinho foi cortado (“assemblage”), estabilizado e engarrafado. 

 

 
Visual: Amarelo pleno, quase dourado. Apresenta intensidade alta, densidade média e 

com pequeno halo de evolução. 
 
Olfativo: Ótimo ataque de boca, bem equilibrado e fresco. Destaque para os aromas 

cítricos (laranja, lima da pérsia, tangerina) e frutas amarelas maduras (nêspera, 
pêssego, manga). Em seguida surgem aromas de cera, mel, pequi, marmelo, 
alecrim e algo mineral (óleo). Muito amplo. 

 
Gustativo: É um vinho que já apresenta certa evolução, com equilíbrio entre a acidez 

destacada e o álcool bem encaixado. Seco, sem amargor e com corpo médio 
para maior; intenso e persistente. Confirma nariz, com destaque para as frutas, 
condimentos picantes e algo de milho! Elegante, estruturado, evoluído e macio. 

 

 
Combinação: Este é um dos grandes “Verdicchios” do mercado, que merece ser degustado 

sozinho. Mas, por outro lado, é muito gastronômico. Recomendo: Arroz de 
Pequi, Culinária Amazônica, Acarajé e Peixes com molhos agridoces. Os pratos 
que usam manteiga ou creme de leite no preparo são ótimas pedidas (Quiches, 
Suflês, Risotos). Bacalhau nas Natas, Truta com Amêndoas, Massas recheadas 
com Ricota e Nozes... 

 
 
 
 

Motivo da Escolha 
Este é um dos melhores Verdicchios já produzido, recebeu nada menos do que 03 
bicchieri (nota máxima) do guia “Gambero Rosso” nessa safra. É um “riserva” de estilo, 
elegante e que já apresenta aromas evoluídos devido a sua idade. Fantástico. 
 


