
Próximo Mês – Tema:  Vinhos  Naturais. 
 

Clube 50  Clube 90  Clube 130 
Cuvee des Galets  Dom.La Montagnette  No Sex for Butterfly 

Tinto – 2012  Tinto – 2012  Tinto – 2012 
Les Vignerons d’Estézargues  Les Vignerons d’Estézargues  Château de Valcombe 

França – Rhône  França – Rhône  França – Rhône 
Galeria do Vinho  Galeria do Vinho  WineBrands 

De R$74,00 por R$58,00  R$98,00  R$111,00 
Para cancelamento ou pedido maior do vinho do próximo mês, favor comunicar por email 
(contato@clubemalucosporvinho.com.br) até o dia 28/02/15. 
 
 

 

Clube 
 

Fevereiro 2015 

 
Vinho Doline Rosso IGP Safra 2011
Produtor Colli dela Murgia País Itália
Tipo Tinto Seco (FeA – 03M/Gr – Bio) Região Puglia
Volume 750ml Sub.reg Gravina in Puglia
Uvas Primitivo, Cabernet Sauvignon. Álcool 13%
Importadora Cardápio Itália Import Export Valor R$93,00

 
Temp.de Guarda 14° Temp.de Serviço 15° Consumir até 2017 

 
 

Histórico 
 
A vinícola Colli dela Murgia foi fundada em 1986 pelos amigos Franco Ventricelli e 
Francesco Valentino DiBenedetto. Localizada na comuna de Gravina in Puglia, num 
planalto cárstico que representa o fim natural da Murgia (um território que se estende 
pela Puglia e Basilicata). Desde o início, o objetivo era produzir vinhos inovadores, fugindo 
do modelo clássico da região e introduzindo técnicas modernas tanto nos vinhedos quanto 
na vinificação. 
 
Naquela época, o movimento para se produzir vinhos mais “naturais” ainda era incipiente, 
mas eles logo perceberam que esse seria o futuro. Assim sendo, converteram todos os 
vinhedos em manejo orgânico (num primeiro momento) e depois passaram a adotar a 
filosofia “biodinâmica” tanto no campo quanto na cantina. 
 
O primeiro produto (1990), depois de um longo período de estudo, foi um vinho branco 
incomum, comercializado sob o nome de "Erbáceo". Ele tinha as características 
inovadoras do frutado, frescor e integridade, para atrair rapidamente a atenção dos 
restaurantes e consumidores finais. Até hoje, ele é considerado um dos melhores vinhos 
brancos do sul da Itália. 
 
Atualmente, são reconhecidos como sendo a primeira vinícola da Puglia a adotar a filosofia 
“biodinâmica”. 
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Ficha Técnica 

 
Vinificação: As uvas são provenientes de vinhedos orgânicos e a colheita manual 

ocorreu entre Setembro e Outubro. Depois de selecionadas, as castas 
foram vinificadas em separado. As fermentações alcoólicas (de 10 a 15 
dias) ocorreram em tanques de aço inox com temperatura controlada 
baixa e em contato com as cascas para melhor extração dos aromas 
primários. Em seguida, ocorreu a transformação malolática total e foi feito 
o corte do vinho. Por último, ele seguiu para grandes tonéis de madeira 
velha onde estagiou por 03 meses antes de ser estabilizado e 
engarrafado. Tratamento Biodinâmico. 

 

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

e sem halo de evolução. 
 
Olfativo: Fresco e vivo, onde o primeiro ataque aromático é de frutas vermelhas e negras 

maduras (FVNM – ameixa, cereja, cassis). Logo em seguida, surgem aromas de 
especiarias (pimenta do reino preta, canela, zimbro, cardamomo), herbáceos 
(tomate, pimentão) e mentol. Evoluindo para uma resina de cedro, lápis e um 
toque de lírio. Amplo e com pouquíssima marcação de madeira. 

 
Gustativo: Surpreende pela ótima estrutura, onde a acidez, álcool e taninos estão bem 

presentes e harmônicos. É um vinho seco, sem amargor, com corpo médio alto, 
intensidade média alta e persistência longa. Ainda está jovem e precisa de um 
pouco mais de tempo para amaciar. Moderno, robusto e bem feito. A boca 
confirma o nariz e ainda apresenta um floral de violeta muito agradável. 

 

 
Combinação: Este é um vinho italiano que combina perfeitamente com o nosso churrasco 

tradicional. Mas eu também recomendo degusta-lo acompanhando massas 
gratinadas, molhos escuros e apimentados, polenta com ragu e risotos variados. 
A culinária mexicana típica pode surpreender. Experimentei com rabada é ficou 
ótimo. (Pode ser um pernil, ossobuco, costela no bafo ou mussaka). 

 
 
 
 
 

Motivo da Escolha 
Escolhi este vinho para mostrar o lado moderno de uma região muito tradicional. A 
associação da casta Primitivo (autóctone dessa região) com a Cabernet Sauvignon 
originou um vinho mais complexo e elegante. Outro motivo foi a opção do produtor em 
trabalhar na filosofia “Biodinâmica”, que cada vez ganha mais adeptos pelo mundo. 
 


