
Próximo Mês – Tema: Produtor Penedo Borges (Arg). 
 

Clube 50  Clube 90  Clube 130 
Malbec Classico  Malbec Reserva  Gran Reserva Malbec/Cabernet 

Tinto – 2014  Tinto – 2013  Tinto – 2012 
Penedo Borges  Penedo Borges  Penedo Borges 

Argentina – Mendoza  Argentina – Mendoza  Argentina – Mendoza 
Wine Lovers  Wine Lovers  Wine Lovers 

De R$59,00 por R$56,50  R$85,00  R$119,00 
Para cancelamento ou pedido maior do vinho do próximo mês, favor comunicar por e-mail 
(contato@clubemalucosporvinho.com.br) até o dia 31/01/16. 
 
 

 

Clube	
 

 
Janeiro 2016 

 
Vinho Dolcetto Monferrato DOC Safra 2013 
Produtor Castello del Poggio País Itália 
Tipo Tinto Seco (FeA – 06M/E) Região Piemonte 
Volume 750ml Sub.reg Asti 
Uvas Dolcetto. Álcool 13% 
Importadora Devinum Valor R$96,00 

 
Temp.de Guarda 13° Temp.de Serviço 13° Consumir até 2018 

 
 
 

Histórico 
 
 
A história da propriedade onde está a vinícola remonta à Idade Média (século XIII), quando o 
castelo foi construído para ajudar a defender a cidade de Asti (Piemonte). Seus primeiros 
proprietários foram os nobres da família Bunéis e a estrutura atual da propriedade é do século 
XVIII (1706). 
 
Durante séculos, a propriedade passou por várias famílias de nobres da região, que sempre 
tiveram o cuidado de produzir vinho, olivas e arroz de ótima qualidade. 
 
Em 1985, a família Zonin, grande produtora de vinhos com vinhedos por toda a Itália, adquiriu 
o Castello del Poggio e começou sua reestruturação. Atualmente, a vinícola possui cerca de 160 
hectares de vinhedos com idade média de 25 anos, cultivados com as castas: Dolcetto, 
Barbera, Brachetto, Moscato, Grignolino e Merlot. 
 
A direção técnica da vinícola está nas mãos do reconhecido enólogo piemontês, Corrado 
Surano. 
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Ficha Técnica 
 
Vinificação: Colheita manual apenas em um vinhedo próprio na sub-região de Monferrato. 

Após a seleção e o desengace, o mosto sofreu ligeira maceração a frio nos 
tanques de aço inox. A fermentação alcoólica ocorreu com temperatura 
controlada baixa e leveduras selecionadas. Em seguida, o vinho foi transferido 
para tonéis (barricas grandes) de carvalho esloveno, onde permaneceu 06 
meses antes de ser engarrafado. 

 
Visual: Rubi Pleno e violáceo. Apresenta intensidade alta, densidade média e sem 

halo de evolução. 
 
Olfativo: A primeira impressão é uma explosão de frutas vermelhas e negras maduras 

(FVNM – todas as berries) com especiarias (cravo, anis, menta). Num 
segundo momento, surgem aromas florais (lavanda), resinosos e algo de 
chocolate. Termina fresco com um toque mineral muito agradável. 

 
Gustativo: Bom volume de boca, mostrando equilíbrio entre a acidez destacada, o álcool 

discreto e os taninos bem macios. Apresenta corpo médio para menor, 
intensidade média alta e persistência média. É um vinho que ainda está 
jovem e que irá mudar muito rápido. Leve, fácil e macio; confirma os aromas 
de nariz com algo mais terroso. Muito típico. 

 
Combinação: Este é um tinto para ser degustado sozinho, sem compromisso. Mas ele 

também combina com inúmeros pratos mais leves. Recomendo: Cortes 
Bovinos magros com molhos de ervas ou de tomate fresco, Grelhados, 
Ratatouille, Pizzas leves e Bruschetta. Uma Caponata clássica com pão italiano 
ficaria perfeita. Dentre os queijos, testei com os defumados (Ricota e 
Provolone) e aprovei. 

 
 
 
 
 

Motivo da Escolha 
A casta Dolcetto é uma das poucas que pode apresentar vinhos tintos leves e refrescantes 
para o Verão. O Castello del Poggio é um produtor histórico que sabe fazer muito bem esse 
estilo de vinho e que mantem a tipicidade da casta. Além disso, considero muito positiva a 
relação preço/qualidade. 
 


