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Itália
É impossível separar a Itália do vinho, e o vinho da Itália. Há milênios, os antigos
gregos batizaram a região de “Enotria”, ou “Terra do Vinho”.
Antes mesmo do Império Romano, os etruscos introduziram no norte do país
práticas de cultivo de vinhas que persistem até hoje. Mais tarde, a conquista das
terras pelos romanos, e sua paixão pelos vinhos, contribuiu para a disseminação
das vinhas e desta prestigiosa bebida por toda a Europa.
Ao longo dos séculos, através do desenvolvimento de novas técnicas de cultivo e
vinificação de castas, a Itália firmou sua identidade e reputação como dona de
alguns dos melhores rótulos do mundo.
Hoje, os vinhedos impulsionam uma indústria
dinâmica, e profissionais do mundo inteiro
esperam pelas novidades vindas da Itália.
É difícil imaginar outro país produtor de
vinho com uma combinação tão vibrante
e múltipla de clima e geografia, e uma série
de castas autóctones que se juntam às variedades
internacionais, produzindo uma diversidade de
vinhos suficiente para entreter um apreciador
por toda uma vida.
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Temos orgulho de representar 18 vinícolas, e ostentar vinhos
merecedores dos cobiçados “3 bicchieri”, a cotação máxima do guia
italiano Gambero Rosso.
Para garantir a longevidade dos nossos vinhos, mantemos um estoque
de aproximadamente 45.000 garrafas em depósito refrigerado.
Além dos clássicos e icônicos vinhos italianos, trazemos também uvas
pouco conhecidas, tais como Grillo, Zibibbo e Frappato da Sicília, além de
Enantio do Vêneto e Cannonau da Sardegna, que estão conquistando
os paladares dos que buscam novidades no mundo do vinho.

LEGENDA

A Paraju Vinhos nasceu em 2013, na cidade de Campinas/SP, para
trazer ao Brasil vinhos de prestigiadas vinícolas-boutique - pequenos
e médios produtores - das principais regiões da Itália, entre as quais
Trentino - Alto Ádige, Piemonte, Vêneto, Emilia-Romagna, Toscana,
Puglia, Sicília e Sardegna.
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Buscamos manter uma excelente relação entre preço e qualidade,
de maneira a agradar a uma ampla gama de clientes, e estamos
presentes em empórios, enotecas e restaurantes importantes da rota
gastronômica da cidade e interior de São Paulo, Paraná e Goiânia.
Desejamos que, através do nosso catálogo, todos possam aproveitar e
apreciar as verdadeiras jóias enológicas de toda a Itália. Salute!
Paulo Nogueira Jr.
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Trentino - Alto Ádige

LAGREIN SÜDTIROL
ALTO ADIGE DOC 2015

Mesmo a viagem mais longa começa
com o primeiro passo...
Esta maravilhosa reflexão oriental incorpora a
essência intelectual e espiritual de todos os pequenos
e grandes projetos, e foi com este espírito que
empreendemos a nova aventura Von Blumen.
Nossa família concebeu essa jornada pela primeira
vez há muito tempo, considerando por muitos anos
a possibilidade de expandir nossos negócios no
Alto Ádige, criando um terreno ideal para os vinhos
da marca Roeno.
As vinhas se estendem por cerca de 12 hectares e
contêm, em diferentes proporções, variedades de
uvas locais.
Começamos oficialmente a engarrafar os primeiros
vinhos em 2013 e, a cada safra, nos esforçamos para
criar vinhos que capturem a expressão dessa terra
generosa e preciosa.
Este projeto é dedicado à nossa mãe, cuja força,
determinação e tenacidade nos ensinaram que
grandes resultados não podem ser alcançados sem
sacrifício e persistência.
Von Blumen é a versão alemã de seu sobrenome, e
como a chamamos carinhosamente.

Gastronômico e sedutor, seus
aromas de mirtilo e cereja madura se
mesclam com canela e cravo, notas
de folha de tabaco e couro molhado.
Fresco, redondo, com um tanino
aveludado. Os sabores de mirtilo
e cereja abrem espaço a notas
defumadas de madeira nova. No
final, nuances agradáveis de café e
canela. Muito elegante e persistente.
Lagrein
10m

13%

0,75L

PINOT NERO SÜDTIROL
ALTO ADIGE DOC 2016
Um vinho encantador com aromas
de groselha, framboesa, morango
silvestre, e notas de rosa vermelha
e violeta. No final, nuances de
pimenta verde e cravo-da-índia.
Leve, delicado e persistente.
Sabores de frutos do bosque
com notas de especiarias e ervas
aromáticas. Versátil, seus taninos
sedosos acompanham bem tanto
carnes como peixes e frutos do mar.
Pinot Nero

Roberta, Cristina e Giuseppe Fugatti
8m

13%

0,75L

Vêneto

De onde vem o nome Roeno?
Roeno é um acrônimo entre Ro, em homenagem ao
nome do fundador Rolando, e Enos, que em grego
significa vinho.

algumas variedades locais de uvas que são colhidas
tardiamente apenas no mês de novembro. Este
vinho ganhou por 4 anos o prestigioso “tre bicchieri”
do famoso guia italiano Gambero Rosso.

A história da Cantina Roeno começou com a
dedicação e paixão de Rolando Fugatti, filho de
agricultores, que nos anos 60, em Terradeiforti,
centro de Valdadige, no Vêneto, conseguiu prever
as mudanças que afetariam o mundo do vinho e
da agricultura.
Graças à altitude e variação de temperatura, as
vinhas produzem uvas de excelente qualidade. A
maioria dos seus vinhos estagia apenas em aço
inox, a fim de preservar a pureza e o caráter típico
de cada variedade.

A Cantina Roeno pratica uma agricultura eticamente
atenta ao meio ambiente e à eco-sustentabilidade,
sem o uso de herbicidas químicos, valorizando
os recursos naturais da terra. Hoje é dirigida por
Roberta, Cristina e Giuseppe, filhos de Rolando, e,
contando com sua esposa Giuliana, ótima cozinheira,
transformou-se, além de respeitada vinícola, numa
Locanda que é referência em serviços de catering e
hospitalidade da região, dedicada a todos aqueles
que desejam desfrutar, num ambiente familiar,
os sabores autênticos dos vinhos e da culinária
tradicional do Trentino e Vêneto.

Dois projetos deram à Cantina Roeno prestígio
tanto na Itália como no cenário internacional: a
recuperação de uma videira Enantio de 150 anos,
variedade pré-filoxera praticamente extinta, e a
criação do vinho Cristina, um blend singular de

Amor pela terra, hospitalidade e respeito pela
tradição, são os valores da família Fugatti,
que fazem da Cantina Roeno uma empresa
dinâmica, reconhecida e valorizada na Itália e
no mundo inteiro.

Vêneto

James
Suckling

James
Suckling
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PRAECIPUUS RIESLING
VENEZIE IGT 2015

PRAECIPUUS RIESLING
VENEZIE IGT 2018

Riesling elaborado com vinhas de mudas
provenientes da Alemanha, revelando a
clássica mineralidade e elegância de um
vinho “Praecipuus”, que em latim significa
“excelente, extraordinário”. No nariz, a
nota clássica de petróleo abre espaço a
aromas de frutas amarelas em conserva,
damasco, pêssego e abacaxi, com final
de pimenta rosa. Sabores de frutas
maduras, nectarina, manga e damasco,
com um toque de amêndoas torradas.
Um vinho seco, “trocken”, perfeito com
culinária tailandesa.

“Praecipuus” significa em latim “excelente,
extraordinário”, e é um tributo à terra
em que as vinhas Riesling crescem, as
únicas na Itália plantadas com mudas
originárias da Alemanha. Um vinho
realmente espetacular, com aromas
exuberantes de lima da pérsia, pêssego,
madressilva e evidente nota mineral de
petróleo. Sabores de frutas cítricas com
toques de noz moscada e amêndoas
torradas. Segundo James Suckling,
“este é um excelente Riesling italiano,
indiscutivelmente o melhor do país”.

Riesling Renana
11,5%

0,75L

Riesling Renana
12%

0,75L e 1,5L

Vêneto

Gambero
Rosso 2015

3
bicchieri

CRISTINA VENETO IGT 2011
VENDEMMIA TARDIVA BIANCO

“I DOSSI” TEROLDEGO
VALLAGARINA IGT 2018

ROENO IL VINO DEL FONDATORE
VALLAGARINA IGT 2012

Sofisticado e encantador, este
vinho revela uma vibrante acidez,
que equilibra toda sua força
e doçura. Aromas elegantes,
intensos e persistentes de
pêssego, damasco, figo seco
e tâmara. Sabores de frutas
amarelas maduras, abacaxi seco
e mel. Rico e cremoso, apresenta
final em boca longo, quase
interminável. Um vinho doce de
grande delicadeza e complexidade,
digno das premiações recebidas.

Este generoso Teroldego combina
frutas maduras com excelente
mineralidade. Aromas de cereja
e mirtilo, toques balsâmicos e
nuances de alcaçuz e chocolate.
Suculento e frutado, com um sutil
final tostado de café e ervas secas
que lhe confere o caráter elegante
e único desta casta. Um vinho
gastronômico, cujos taninos ainda
marcantes, suavizados pelo uso do
carvalho, prometem ainda um longo
período de guarda.

Vinho de corte Bordalês, feito em
homenagem ao fundador da Roeno.
Aromas ricos de geleia de ameixa
e amora, avelãs torradas, folha
de tabaco, pó de café e violeta.
Sabores de cereja preta, jabuticaba,
amora e morango do bosque, além
de café, pimenta preta e cravo,
com notas balsâmicas no final.
Seus taninos muito arredondados
e maduros deixam uma textura
aveludada. Denso, harmonioso e
persistente.

Pinot Grigio, Chardonnay,
Gewurztraminer e
Sauvignon Blanc
12%

0,375L

Cabernet Franc,
Cabernet Sauvignon e Merlot

Teroldego
6m

13,5%

0,75L

24m

14%

1,5L e 3L

Vêneto

Guida
Gilbert &
Gaillard 2014

89
Medalha
de Ouro

Decanter
World Wine
Awards
2019
Medalha
de Prata

ENANTIO VALDADIGE
TERRADEIFORTI DOC 2018

ENANTIO RISERVA VALDADIGE
TERRADEIFORTI DOC 2009

Enantio, videira pré-filoxera, com mais
de 150 anos, foi resgatada da extinção
pela Roeno, que faz este vinho raro de
pequena produção. Aromas complexos de
ameixa preta e jabuticaba com nuances
mentoladas. Notas sutis de toffee e
marzipan. Os taninos são envolventes e
sedosos, e as frutas vermelhas maduras
se revelam aos poucos, framboesa,
ameixa e cereja, com toques de baunilha
e couro que se mesclam finamente,
deixando no final um leve toque de café.
Um vinho rico e elegante.

Às margens do rio Adige, ocupando
um “clos” de apenas 1 hectare, a
videira Enantio, cultivada há 2000
anos e sobrevivente da filoxera,
foi resgatada da extinção pela
Roeno. Aromas complexos de frutas
vermelhas em conserva, amora e
ameixa, notas balsâmicas, especiarias
e um final de violeta. Sabores de geleia
de frutas vermelhas bem maduras,
com notas de canela e cravo e um final
de chocolate. Um vinho espetacular e
de grande personalidade.

Enantio
Enantio
24m
15m

13,5%

0,75L e 1,5L

15%

0,75L

Vêneto

Quatro primos, uma visão: vinhos
contemporâneos para a nova era do Vêneto.

Experimentamos, brincamos, ouvimos, colaboramos.
Colocamos em prática o que aprendemos.

Assumimos nossa vinícola familiar em 2010 da única
maneira que sabíamos: com o coração na manga e
as mãos prontas para sujar!

Hoje, Borga é uma forma de intuição, ouvindo a
natureza por meio do toque, falando sem palavras
e transmitindo essa energia abundante com a força
do vinho.

Nossa família tem cultivado uvas em Chiarano desde
1940. Nossos caminhos seguem nossas largas
árvores genealógicas, onde nomes e histórias,
paixões e vinhos, se entrelaçam ao longo do tempo.
Esses vinhedos eram nossos playgrounds quando
crianças, e não mudou muito desde então.

Somos quatro primos: uma jovem e dinâmica
família italiana com quatro gerações de histórias
e experiências unidas para revelar o verdadeiro
Vêneto - destemido, selvagem e pronto para
encontrar o mundo.
Martino, Caterina, Antonio e Riccardo

Vêneto

PINOT GRIGIO
VENEZIA DOC 2019

MANZONI BIANCO
VENETO IGT 2019

MERLOT
VENEZIA DOC 2019

Este Pinot Grigio se destaca pela
acidez singular que lhe confere
vida e caráter, tornando-se um
ótimo parceiro à mesa. Aromas
cítricos proeminentes de limão e
raspas de citrinos, com notas de
verbena e capim-limão. Sabores
cítricos cativantes e contínuos de
limão e tangerina, com final de
damasco. Um vinho jovem, muito
versátil e fácil de beber. O melhor
da produção moderna de vinho
italiano, para se apreciar como
aperitivo ou acompanhar uma
refeição leve.

Manzoni Bianco é resultado de
um cruzamento entre Riesling
Renano e Pinot Bianco, feito pelo
professor do mesmo nome, Luigi
Manzoni. Aromas intensos de frutas
amarelas e tropicais, pêssego,
damasco e manga, e um final de
abacaxi maduro. Notas de flores de
acácia, pétalas de rosa e glicínias.
Sabores de pêssego e damasco, e
uma sedutora mineralidade. Um
vinho vivo e untuoso, exuberante
nos aromas, com camadas de
flores e frutas que se intercalam, e
finalizam com um volume em boca
muito prazeroso e envolvente.

Originária de Bordeaux, a Merlot
apareceu oficialmente na Itália em
1855, no Vêneto, onde até hoje é
muito cultivada. Aromas de frutas
vermelhas frescas, cereja e romã,
seguidos de especiarias, canela e
pimenta preta. Toques herbáceos,
salvia e folha de louro, e um final
balsâmico. Taninos presentes, mas
não invasivos, e sabores delicados
de cerejas com acabamento
arredondado por deliciosas notas
apimentadas. Um vinho com
expressiva vivacidade, pureza e
frescor.

Manzoni Bianco

Pinot Grigio
12,5%

0,75L

12,5%

0,75L

Merlot
13%

0,75L

Vêneto

MALBECH
VENETO IGT 2019

REFOSCO
VENETO IGT 2019

Ao contrário dos potentes Malbec
argentinos, este vinho se diferencia
por ser extremamente elegante e
fácil de beber. Aromas de cerejas
e groselhas frescas com notas
florais de violeta e toques de
erva-mate. Sabores de cereja e
ameixa, com taninos macios, quase
imperceptíveis. Final suculento
e deliciosamente frutado. Este
arrojado Malbech não estagia
em madeira, preservando seus
aromas e sabores mais puros.

Perfeito exemplar de Refosco, uva
nativa da zona veneziana. Aromas
de frutas pretas e vermelhas
maduras, ameixa, amora e
groselha, com um toque de
pimenta preta. Taninos presentes
e integrados. Sabores de amora e
ameixa com notas de amêndoas e
um sutil final tostado de café. Um
vinho marcante e persistente, com
especiarias picantes e ameixas
abundantes no paladar, revelando
a tipicidade desta casta.

Malbech
12,5%

0,75L

Refosco
12,5%

0,75L

Vêneto

Em 1892, Giacomo Montresor fundou a Cantine
Giacomo Montresor, dando vida a uma produção
que, desde então, é uma expressão das suas
origens: uma identidade e um estilo único, com
uma reputação construída em Valpolicella e
Amarone de altíssima qualidade.
A Cantine Giacomo Montresor colhe suas uvas em
40 hectares de vinhedos, o coração da empresa que
sempre foi trabalhado com dedicação e respeito.
Das terras que acolhem as vinhas autóctones
Corvina, Corvinone, Rondinella e Molinara, exprimese o caráter único de um território anfiteatro
natural que privilegia a produção de vinhos de
grande profundidade e rigor.
A ilustre família Montresor mudou-se da França
para a Itália no início do século XIX e se estabeleceu
na região de Vêneto, perto do Lago Garda, onde
adquiriu terras e iniciou o cultivo de vinhas.
Quando Giacomo Montresor começou a vender os
vinhos que produzia com o nome de sua família,
não imaginava que um século depois chegariam
aos quatro pontos cardeais do mundo.

Hoje, seu portfólio de vinhos rivaliza com os
nomes mais elegantes da região, aproveitando a
tecnologia moderna para criar os melhores vinhos
de cada local, em Valpolicella e Garda.
Giacomo Montresor recebeu certificação orgânica
e alguns de seus vinhos já são engarrafados em
garrafa de vidro mais leve (menos de 420g) para
reduzir as emissões de dióxido de carbono durante
o transporte, com o benefício adicional de reduzir a
quantidade de vidro a ser fabricado. Seus projetos
incluem a instalação de painéis solares na adega
para fornecer parte da eletricidade necessária no
processo de produção, e também um sistema de
purificação de água para recuperar e reciclar a
água utilizada na adega.

“Às vezes os homens deixam pegadas na terra.
Outras vezes é a terra que deixa pegadas nas
vidas das pessoas para sempre.”
Giacomo Montresor

Vêneto

SANTA DOROTEA VALPOLICELLA RIPASSO
DOP 2017
A técnica do Ripasso combina frescor e
elegância do Valpolicella com potência e
complexidade do Amarone. Aromas de frutas
vermelhas, uvas-passas, especiarias doces,
alcaçuz e cedro. Sabores vibrantes de frutas
vermelhas, notas de erva-mate e taninos
aveludados. Prazeroso e suculento, este
“mini-Amarone” revela uma versatilidade
gastronômica perfeita em mesa.

50% Corvina, 45% Corvinone
e 5% Rondinella
6m

14%

SANTA DOROTEA AMARONE DELLA
VALPOLICELLA DOCG 2017
Amarone de grande complexidade, que exibe
camadas de deliciosas frutas vermelhas e
pretas em meio a eletrizante acidez. Aromas
exuberantes de amora, ameixa e cereja
em conserva, evoluindo para figo seco e
canela. Toques de alcaçuz, baunilha e couro.
Sabores de geleia de frutas vermelhas
abrem espaço a um refinado licor de cereja
com um final sutilmente tostado e adocicado
de açúcar mascavo.
50% Corvina, 45% Corvinone
e 5% Rondinella
36m

15%

0,75L

0,75L

Vêneto

A Cantina Levorato foi fundada em 1928 em Dolo,
um pequeno vilarejo localizado entre as cidades
de Pádova e Veneza.

Juntos, eles modernizaram a administração e a
produção da empresa, consolidando com sucesso
os negócios da família no mercado internacional.

Inicialmente, era uma adega de vinificação
administrada por Umberto Levorato, vendendo
vinhos em barris e garrafões, principalmente em
Veneza e nas pequenas cidades ao longo do rio
Naviglio del Brenta.

Através da capacidade de produção da vinícola,
são comercializados vários vinhos feitos com
uvas autóctones, 95% dos quais são exportados
a 20 países no mundo inteiro.

Mais tarde, Gino e Giovanni, irmão e filho de
Umberto, com grande tenacidade e eficiência,
aumentaram a clientela italiana, colocando no
mercado também o vinho em garrafa.
Atualmente, a tradição continua a se desenvolver
com Carlo, filho de Giovanni, cuidando dos negócios
com seus irmãos Marco e Silvia.

O principal e constante objetivo da Levorato
é a satisfação do cliente, alcançado por uma
equipe altamente qualificada, aproveitando as
tecnologias de ponta e criando novas linhas de
produtos para atender os diferentes mercados.
“Hoje trabalhamos com o mesmo compromisso,
determinação e seriedade dos fundadores da
Cantina Levorato, unindo tradição e inovação
com paixão pelo nosso trabalho.”
Carlo Levorato

Vêneto

SOAVE DOC 2018
Aromas delicados de frutas brancas,
maçã e pera, e flores silvestres. Na
boca é seco, leve e sápido. Sabores
de pera, maçã e romã com um toque
mineral. Um vinho frutado e muito
delicado, que pode ser apreciado
como aperitivo ou acompanhar uma
refeição leve. Com extremo frescor, é
uma ótima opção para sevir gelado
num dia quente de verão.

Garganega, Trebbiano Veronesi
e Chardonnay
12%

0,75L

Piemonte

Villadoria está localizada no coração do Langhe,
no município de Serralunga d’Alba, Piemonte,
dentro da propriedade de Tenuta Cappallotto,
e é hoje dirigida por Daniele Lanzavecchia e sua
filha Paola.
A família Lanzavecchia atua na produção
vitivinícola há quatro gerações, e alia tradição à
modernidade através dos mais rigorosos controles
nas técnicas de produção e do respeito pelas
diversas fases no processo de vinificação.
As vinhas são o patrimônio mais importante da
Tenuta. A maior parte, plantada com Nebbiolo
para Barolo, estende-se ao longo das encostas

ocidentais das colinas de Serralunga d’Alba,
na privilegiada área vinícola de qualidade por
excelência.
Seu cuidado com o meio ambiente reflete
meticulosamente os preceitos ancestrais da
natureza, preservando a integridade das terras
com foco na sustentabilidade das vinhas.
A Villadoria, através da consolidação de sua
vasta experiência de maturação em barricas de
carvalho eslavo e “barriques” francesas, produz
vinhos de qualidade excepcional, premiados todos
os anos por renomadas revistas e em competições
internacionais.

Piemonte
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TARDÒC BARBERA D’ALBA
DOC 2018

BRICCO MAGNO LANGHE ROSSO
DOC 2013

BAROLO
DOCG 2016

Aromas de frutas vermelhas
frescas, amora, ameixa e morango,
e toques florais de rosas e gerânios.
Nuances de alcaçuz e especiarias,
principalmente noz moscada, além
de pimenta preta e canela. Sabores
de frutas vermelhas maduras,
ameixa e cereja, pitadas de cravo
e canela, final de café mocha.
Taninos sedosos. Um vinho muito
fresco e versátil, perfeito para o
dia a dia, que acompanha desde
pratos simples aos mais elaborados.
Curinga na harmonização,
é saboroso, envolvente e
extremamente prazeroso.

Com um estilo internacional, é
considerado um “Mini Barolo”, e reflete
o poder da sua terra de origem.
Aromas intensos de frutas vermelhas,
cranberry e cereja, rosas e flores
secas. Notas de baunilha com um
sutil toque de chá preto. Nuances
delicadas de madeira e tabaco doce
no final. Taninos presentes e marcante
acidez. O ataque de frutas vermelhas
confirma os aromas primários e abre
espaço para ameixa seca, cravo e
notas amadeiradas defumadas,
finalizando com um retrogosto
de cacau e cassis. Um vinho
elegante e gastronômico.

Nobre por excelência, seu bouquet
sedutor evoca um vinho aveludado
de grande personalidade. Aromas
florais intensos de rosa e hibisco,
frutas vermelhas maduras, cereja
e ameixa, e um delicioso frescor
de sous-bois (chão de floresta).
Notas de incenso mescladas
com baunilha e alcaçuz, com
um final opulento de alcatrão e
trufas. Ótima acidez equilibrada
por taninos firmes e domados.
Sabores de cereja e pimenta verde
evoluem para chocolate amargo,
com um sutil toque defumado.
Ideal para acompanhar pratos à
base de trufas ou cogumelos.

Barbera
3m

13%

Nebbiolo
0,75L

24m

13%

Nebbiolo
0,75L

38m

14%

0,75L

Emilia-Romagna

Le Rocche Malatestiane está localizada em Rimini,
na costa do Adriático, e tem suas áreas de produção
vinícola na serra com vista para o mar. Desde 1959,
a empresa e os vinhos levam com orgulho o nome
da família Malatesta, nobres de Rimini do século XIII
ao XV.
Os vinhos são produzidos por 500 vinicultores em
800 hectares de vinhedos distribuídos nas colinas
da província de Rimini, desde o alto Val Marecchia
até o interior de Cattolica, na fronteira entre EmiliaRomagna e Marche.
Deste grande patrimônio de vinhas, são produzidas
as melhores uvas da DOC Colli di Rimini e DOC
Romagna, que juntamente com Rubicone IGT,
formam um mosaico de terroirs, diferentes em
altitude, tipo de solo e posição em relação ao mar.

Desde 2011, com o projeto “Terre Rimini del Sangiovese”,
a empresa quis resgatar sua identidade através da
valorização da uva Sangiovese, que representa mais
de 70% da produção local. Assim, investiu-se na análise
dos solos com um zoneamento que delineou 3 grandes
terroirs, incluindo Verucchio-Torriana-San Paolo,
onde é produzido o vinho Tre Miracoli, merecedor do
“3 bicchieri” pelo renomado guia italiano Gambero
Rosso 2020.
Graças aos novos métodos de seleção das uvas
na adega e uma vinificação separada, foi possível
criar uma interpretação mais respeitosa das
características da vinha e terroirs de origem.
A paixão pelo território, e pelas origens como
enólogos, é o que torna os vinhos de Le Rocche
Malatestiane tão especiais.

Emilia-Romagna

Gambero
Rosso 2020

3
bicchieri

TREBBIANO PRIME ROCCHE
RUBICONE IGT 2019

SANGIOVESE PRIME ROCCHE
RUBICONE IGT 2019

TRE MIRACOLI ROMAGNA DOC
SANGIOVESE SUPERIORE 2018

Aromas de frutas brancas, pera,
maçã e melão, com delicadas notas
amendoadas e um fundo herbáceo.
Sabores de frutas cítricas, limão
e tangerina, com um agradável
final mineral. Um vinho jovem, bem
refrescante e prazeroso, ideal
para acompanhar refeições leves
em dias quentes. Excelente com
moqueca de peixe, frutos do mar
e queijos de cabra.

Notas cativantes de frutas
vermelhas e agradável frescor
marcam este vinho jovem, leve e
despretensioso. Aromas de frutas
vermelhas, morango, framboesa
e cereja, e toques de especiarias.
Sabores de frutas vermelhas
frescas e taninos muito macios.
A Sangiovese revela toda a sua
tipicidade e remete à atmosfera
familiar e alegre das trattorias. É o
perfeito “vinho tinto de verão”, para
ser servido mais gelado num dia
ensolarado.

Este encantador Sangiovese vem de
um terroir especial, Torriana-Verucchio,
que lhe confere uma intensa gama de
aromas florais e frutados, com violetas
se mesclando a cerejas frescas e frutos
silvestres. Toque sutil de folhas secas
e tabaco. Sabores delicados de frutas
vermelhas, com taninos macios e uma
memória mineral. Notas de especiarias,
pimenta e canela, e um final persistente.
Matura por 6 meses em tanques
de cimento, e mais 4 em aço inox.
Um vinho ousado, com potencial
de guarda entre 10 e 15 anos.
Produção limitada: 5.000 garrafas numeradas

Trebbiano
11,5%

0,75L

Sangiovese
11,5%

0,75L

Sangiovese
12,5%

0,75L

Emilia-Romagna

Francesconi Paolo está localizada nas encostas
das primeiras colinas dos Apeninos de Faenza, na
província de Ravenna, região de Emilia-Romagna.

a mínima interferência do homem, para que a terra
possa recuperar sua energia vital e produzir frutos
que expressem as características próprias do local,
ele passou a adotar as práticas biodinâmicas.

A vinícola é um exemplo clássico de conversão da
agricultura convencional para a biodinâmica pelo
agrônomo Paolo, que herdou as vinhas de seu avô.
Sua idéia era produzir um vinho que representasse
a tipicidade do terroir em perfeita harmonia com o
meio ambiente, e viu no método orgânico uma ótima
oportunidade para desenvolver o seu propósito.

Além de Sangiovese Superiore e Riserva, vinhos
típicos da Emilia-Romagna, Paolo Francesconi
também produz Merlot e Cabernet Sauvignon,
duas uvas não tradicionais na região, mas que ele
consegue transformar em vinhos sensacionais,
equilibrados e com evidente personalidade.

Em 2000, fascinado pela filosofia de Rudolf Steiner
de que se deve buscar um ambiente totalmente
autossustentável, em harmonia com o cosmo, com

A empresa, certificada pela Agribiodinamica desde
2016, aplica técnicas de agricultura biodinâmica
desde 2002.

Emilia-Romagna

ARCAICA ALBANA 2020

MINIATO
CABERNET SAUVIGNON 2016

Um vinho laranja simplesmente
impressionante! Aromas de frutas
cozidas, maçã, pera, pêssego e
damasco, com notas delicadas de
canela e gengibre. Na boca é seco,
elegante, equilibrado e persistente.
Sabores de romã, laranja, nectarina
e melão, notas de mel de acácia e
cravo-da-índia, finalizando com damasco.
Personalidade de um vinho “Passito”
sem todo o peso do açúcar residual.

Aromas de frutas pretas em conserva,
ameixa, amora silvestre e mirtilo. No
final, notas de violeta se mesclam
a balsâmicas. Elegante, poderoso e
persistente. Taninos bem macios são
logo envolvidos pelo sabor de geleia de
frutos de bosque com notas de canela
e baunilha, e um leve toque de café no
final. Um vinho delicado e memorável,
que expressa os aromas e sabores mais
puros da Cabernet. Espetacular!

Produção limitada:
3.500 garrafas numeradas

Produção limitada:
1.200 garrafas numeradas
Cabernet Sauvignon

Albana
12,5%

0,75L

12m

15%

0,75L

LIMBECCA ROMAGNA SANGIOVESE
DOC SUPERIORE 2015

LE ÍADI ROMAGNA SANGIOVESE
RISERVA DOC 2013

Um vinho que se revela aos poucos,
surpreendendo a cada gole. Aromas
de cereja madura, mirtilo, groselha com
notas de violeta e um leve toque de
cravo. Na boca é seco e harmonioso. O
tanino ainda verde, mas macio, some
logo atrás de frutas vermelhas frescas,
cereja, ameixa e framboesa, que se
mesclam a notas de especiarias, cravo e
pimenta preta, hortelã e tabaco. No final,
a fruta fresca se transforma em geleia
de fruta deixando no nosso paladar um
sabor mais adocicado e macio.

Aromas de geleia de ameixa e cereja
preta com notas de violeta. Sabores de
ameixa em conserva, geleia de frutas
vermelhas, cereja em calda e cacau
tostado no final. Um vinho imponente,
com notas evoluídas de fruta, típicas
da Sangiovese di Romagna, que
conseguem amaciar um tanino ainda
vivo, deixando na boca sensações
prazerosas e sabores aveludados. O
uso do carvalho, e o afinamento de 2
anos em garrafa, tornam este vinho
sofisticado e harmonioso.

Produção limitada:
9.000 garrafas numeradas

Produção limitada:
1.800 garrafas numeradas

Sangiovese di Romagna
13,5%

0,75L

Sangiovese di Romagna
12m

14,5%

0,75L

Emilia-Romagna

Em 1980, Remigio Medici era dono de três tavernas
de sucesso e decidiu fundar uma vinícola com o
objetivo de aproveitar ao máximo os vinhedos da
família, localizados entre a Via Emilia e o sopé do
vale do Enza. A longa história dos Medici Ermete
tinha começado oficialmente…
Nos anos 70, os Estados Unidos assistiram ao “boom
do Lambrusco”, um dos primeiros vinhos italianos a
ser exportado. Porém, em 1988, as vendas caíram
devido a uma oferta de produção cada vez maior
em termos de quantidade e não de qualidade.
Nesse mesmo ano, a quarta geração da família
Medici decidiu revolucionar o método de produção
do Lambrusco. As vinhas foram replantadas e os
rendimentos foram reduzidos em 35% em relação
ao regulamento.
Desta filosofia pioneira, nasceu em 1993 o
“Concerto”, um CRU de Lambrusco Salamino.

Hoje a empresa, em sua quinta geração, possui cerca
de 80 hectares de vinhedos cultivados inteiramente
de forma orgânica na região da Emilia-Romagna, e
exporta para mais de 70 países.
Ganharam a sua aposta: a valorização máxima dos
seus vinhos. A ideia vencedora foi criar uma ligação
estreita entre o território e os vinhos produzidos,
a rigorosa seleção das uvas, ao custo de um
rendimento por hectare em até 30-40% inferior
ao regulamento DOC, mas garantindo vinhos de
qualidade sem precedentes.
Uma vinificação hábil, em plantas completamente
renovadas, e uma viticultura que respeita a
natureza e o meio ambiente, completam o ciclo
de produção. A resposta do mercado tem sido
imediata e crescente; guias de vinhos, juntamente
com prêmios de prestígio, projetaram os produtos
Medici Ermete entre os melhores vinhos da Itália.
Pela primeira vez na história, o Lambrusco entra no
templo da excelência.

Emilia-Romagna

LA FAVORITA LAMBRUSCO ROSSO SECCO
REGGIANO DOC
Jovem, fresco e carnudo, La Favorita é o autêntico
Lambrusco italiano! Aromas de frutas vermelhas e
pretas frescas, groselha, cereja e framboesa, com
notas de violeta. Sabores vivos de framboesa e
groselha preta com taninos leves, dando estrutura
e um final limpo e delicado. Muito gastronômico,
perfeito para acompanhar uma tábua de frios e
queijos maduros, além da tradicional feijoada e
bolinhos de boteco.
Lambrusco Salamino e
Lambrusco Marani
11%

0,75L

Toscana

A característica única de Maremma é a diversidade
de seu território: mar cristalino, longas praias,
densos bosques, morros, colinas verdes cultivadas
com olivais e vinhedos, e termas naturais.

Projetada pelo arquiteto Mario Botta, a cantina
é esculpida na frente da colina e se torna parte
integrante dela como se fosse um elemento definitivo
da paisagem.

Em 1997, no coração do fértil Val di Cornia, entre as
colinas ricas em metais de Suvereto, imerso num
parque natural de beleza intocada com os vinhedos
olhando para o mar, nasceu o projeto da Cantina
Petra, de Vittorio Moretti e sua filha Francesca.

A luz natural penetra em todas as salas com as
paredes revestidas de pedra, se espalhando através
da majestosa escadaria que leva a uma varanda da
qual é possível admirar o mar Tirreno e suas ilhas. Um
longo túnel cavado no coração da colina é o ponto de
partida de um caminho misterioso que atravessa a
moderna sala de fermentação, e duas espetaculares
salas de tonéis para descanso dos vinhos, para
então penetrar no coração da colina, onde é possível
ver uma grande parede de rocha com as veias dos
metais dos quais as entranhas desta terra são ricas.

A Cantina Petra tem suas raízes na antiguidade
em uma história feita por mulheres e inovações: de
Elisa Bonaparte Baciocchi, irmã de Napoleão, que
escolheu este local para estabelecer a primeira
semente de um projeto agrícola e vinícola, até dois
séculos depois, Francesca Moretti, que durante uma
viagem de carro com o pai, proprietário da Bellavista,
uma das principais marcas de espumantes de
Franciacorta, apaixonou-se pelo Val di Cornia.
Comprou 60 hectares em San Lorenzo e iniciou um
método de cultivo “biológico”, demostrando, assim,
todo o amor pela sua nova segunda casa.

A adega modelo de Petra conta com a colaboração
de uma equipe de especialistas, incluindo o renomado
enólogo francês de Bordeaux, Pascal Chatonnet,
criando vinhos excepcionais premiados pelos mais
famosos críticos.

Toscana
HEBO TOSCANA IGT ROSSO 2017

COLLE AL FICO SYRAH
TOSCANA IGT ROSSO 2016

Um vinho muito elegante e fino, que
surpreende pela sua delicadeza
e mostra a qualidade do trabalho
do grande enólogo francês Pascal
Chatonnet. Aromas de frutas pretas
maduras, groselha preta, mirtilo e
cereja preta. Toques picantes de
pimenta branca, cravo e leves notas
ferrosas no final. Sabores de groselha
e cereja madura abrem espaço a
notas de especiarias, cravo, canela e
pimenta preta, com um delicado final
de ervas aromáticas, alecrim e tomilho.
Além do carvalho, que realça o melhor
da uva e do terroir, o vinho afina por
mais 12 meses em garrafa.

O aroma etéreo, ainda presente do
afinamento de 12 meses em garrafa,
cede à deliciosa picância da pimenta
preta, típica da Syrah, e a frutas
vermelhas em calda, folha de tabaco
e um leve toque de cacau. Na boca é
elegante, com um tanino presente, mas
macio. Sabores de geleia de amora e
framboesa com notas de especiarias,
pimenta preta e canela, cacau, e um
final levemente ferroso. O vinho está
pronto, mas ainda com muito potencial
para se expressar, devendo atingir
sua plena maturidade em 5 a 6 anos.
Definitivamente, um vinho prestigioso
para ter na adega. Fascinante!

Cabernet Sauvignon,
Merlot e Sangiovese
12m

14%

0,75L

Syrah
18m

14,5%

0,75L

QUERCEGOBBE MERLOT
TOSCANA IGT ROSSO 2016

PETRA TOSCANA IGT ROSSO 2015

Um vinho suntuoso: um grande Merlot
de Bordeaux produzido na Toscana!
No nariz, frutas pretas em calda, cereja
preta, ameixa e mirtilo, folha de tabaco,
especiarias, notas balsâmicas e um final
de cacau torrado. A leve adstringência
de um tanino ainda presente, mas muito
elegante, abre espaço para geleia de
frutos do bosque e cereja, além de
notas vegetais e especiarias, deixando
um agradável sabor de chocolate com
hortelã no final. O vinho afina por 12
meses em garrafa, e apesar de já estar
pronto, em 10 anos atingirá sua plena
maturidade, e em 20 será certamente
uma verdadeira jóia. Magnífico!

Um vinho complexo e elegante, que
passou por 18 meses de afinamento em
garrafa. Os aromas terciários combinam
perfeitamente com frutas vermelhas
em conserva, nuances de especiarias,
toques herbáceos e folha de tabaco
envelhecido, com um final tostado.
Sabores de ameixa e cereja preta em
calda, especiarias, cravo e canela, café
torrado e notas minerais ferrosas. No
final, chocolate amargo e um toque de
rum. Incrivelmente requintado, com um
tanino presente, mas aveludado, revela
ser um vinho de guarda. Definitivamente,
uma verdadeira obra-prima do grande
enólogo Pascal Chatonnet.

Merlot
18m

14,5%

Cabernet Sauvignon e Merlot
0,75L

18m

14%

0,75L

Toscana

Em 1955, Pier Luigi Tolaini, aos 19 anos, partiu da
Itália para o Canadá, onde construiu uma empresa
de transporte e logística, entre as melhores da
América do Norte. Mas levaria quase meio século
antes que ele voltasse às raízes para fazer um
excelente vinho em Chianti Classico, na prestigiada
região de Castelnuovo Berardenga.
Quando Pier Luigi pisou pela primeira vez na vinha
em forma de anfiteatro em Montebello, ele soube
que havia encontrado o equilíbrio perfeito entre
clima, solo e exposição.
Como um bom conhecedor de vinhos, especialmente
de Bordeaux, substituiu vinhedos com clones
apropriados presentes no território, indo além da

Sangiovese para outras castas nobres, tais como
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot e
Petit Verdot.
A adega foi construída seguindo os mais altos
padrões conceituais, e foi conferida a um grande
profissional da enologia mundial, Michel Rolland,
famoso por vinhos de alta qualidade, sensuais
e encorpados. Hoje, Luca D’Attoma é o enólogo
consultor, e sua mão é aparente a partir da safra
2015.
Uvas de qualidade, moderna tecnologia, sabedoria
da tradição e equipe de especialistas são os
verdadeiros pilares da Tolaini.

Toscana

James
Suckling

Wine
Spectator

Wine
Advocate
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PICCONERO TOSCANA IGT ROSSO 2011
Um extraordinário vinho de guarda, com aromas
de violeta, compota de ameixa, folha de tabaco
e notas de grafite. Sabores de frutas vermelhas
maduras, notas balsâmicas e um final de chocolate
de hortelã. Encorpado, equilibrado e persistente.
A fruta da Merlot se encaixa bem com as notas
frescas de hortelã da Cabernet Franc, e o uso do
carvalho confere ao vinho uma elegância digna
do seu criador, o mestre Michel Rolland.
Merlot e
Cabernet Franc
18m

14%

0,75L

Toscana

A história de Donna Laura segue a viticultora Lia
Tolaini Banville, de seu local de nascimento no
Canadá até sua casa ancestral nos arredores de
Lucca, onde aos seis anos, nas férias de verão,
conheceu sua tia Laura, que se tornaria uma força
motriz em sua vida. Laura era mãe de três meninos
durões e imediatamente se conectou com Lia.
Assim começou a tradição de visitas anuais, onde
Laura instigaria em Lia uma apreciação da cultura,
história, música e principalmente da arte italiana.
Depois de se graduar em Arte e Economia e formar
uma família própria, Lia continuaria visitando sua
tia Laura com seus próprios filhos, criando esse
vínculo familiar. Em 2004, surgiu a oportunidade
de escrever um novo capítulo na história, desta
vez na Vinícola Tolaini, de seu pai, em Castelnuovo

Berardenga, com a produção da própria vinícola
de Lia, Donna Laura. Um tributo amoroso à mulher
cujas lições de família, tradição e honra marcaram
sua vida.
Na Vinícola, os princípios orgânicos são aplicados
incorporando tecnologia moderna, poupando o uso
de sulfitos e honrando as tradições desta região
histórica.
Nas vinhas, é cultivado um respeito absoluto pelo
solo com práticas que incluem renúncia ao uso
de produtos químicos nocivos, para manter um
ecossistema intocado e sustentável em equilíbrio
ideal. O resultado são vinhos puros de Sangiovese,
com taninos equilibrados, perfeitos para desfrutar
no dia a dia.

Toscana

James
Suckling

Texsom
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Medalha
de Ouro

ALI TOSCANA IGT ROSSO 2018
Supertoscano muito bem elaborado e
gastronomicamente versátil. Aromas de frutas
vermelhas frescas, framboesa e cereja, com
toques herbáceos de pimentão combinados
com terra molhada. Nuances de couro e tabaco.
Sabores de frutas vermelhas, framboesa,
amora e groselha com taninos bem integrados.
Final suculento de cereja e pimenta preta.
Enquanto a Sangiovese confere o caráter de
frutas e frescor, a Cabernet Sauvignon entra
para dar corpo e estrutura.
90% Sangiovese,
10% Cabernet Sauvignon
13%

0,75L

ALTEO CHIANTI RISERVA DOCG 2017
Aromas de geléia de frutos do bosque, cereja,
amora e mirtilo, mesclados a especiarias, pimenta
preta e cravo, além de um toque balsâmico. Notas
florais de rosas e um exuberante final de licor de
cereja. Sabores intensos de frutas vermelhas,
com taninos aveludados e integrados. Um vinho
expressivo e gastronômico, combinando potência e
elegância. Impressionante como o uso do carvalho
não invade as frutas em boca, deixando um final
extremamente prazeroso, amplo e untuoso.
Sangiovese
13,5%

0,75L

Toscana

Para melhorar ainda mais seus vinhos, Giulio Magnani,
um enólogo experiente e apaixonado de Montecarlo,
proprietário da fazenda Marchi-Magnani, viajou para
a França por volta do ano de 1870 para estudar
as variedades de uvas e as técnicas de vinificação
dos “amigos franceses”, que já produziam vinhos
altamente valorizados mesmo fora das fronteiras de
seu país. De Bordeaux, levou a Montecarlo as uvas
Sauvignon Blanc, Semillon, Merlot, Cabernet Franc e
Cabernet Sauvignon. Ele também adquiriu Roussanne
e Syrah enquanto viajava pela região do Rhône, além
de Pinot Grigio e Pinot Bianco da Borgonha.
Quando ele voltou para casa, experimentou as
porcentagens certas de cada uva a ser misturada
com Trebbiano, e começou a produzir vinhos de
alta qualidade, que conquistaram vários prêmios
na Itália e no exterior. O vinho era então conhecido
como “Chablis de Montecarlo”.
Os vinhos de Montecarlo se tornaram objetos de
desejo nas mesas mais famosas e foram escolhidos
para celebrar o casamento do príncipe Umberto di
Savoia e Maria Josè em Quirinale, em 1930.
A Tenuta del Buonamico fica a sudoeste de
Montecarlo, na área de Cercatoja, e abrange 100
hectares, 48 dos quais dedicados a vinhedos.
Fundada por renomados restaurateurs de Turim no
início de 1960, tinha como objetivo abastecer seus
restaurantes com vinhos de Montecarlo.
Hoje, a Tenuta del Buonamico é da família Fontana,
e seus vinhos são considerados entre os melhores
de Montecarlo.

Toscana
James
Suckling
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CERCATOJA TOSCANA IGT ROSSO 2013
Vinho gastronômico e sedutor, no qual a
picância da Syrah é bem colocada entre o
aroma de fruta da Sangiovese e o corpo
da Cabernet Sauvignon. Aromas de frutas
vermelhas em conserva, ameixa, cereja e
amora, pimenta preta e canela, com um toque
de cacau. Notas florais de rosas vermelhas
e violetas, com um final de mogno polido. Na
boca é repleto de camadas de sabores, com
textura marcada por taninos finos e integrados.
Compota de cereja, tomilho, alecrim e notas
balsâmicas com um leve toque de pó de café.
Sangiovese, Syrah e
Cabernet Sauvignon
18m

14,5%

VASARIO TOSCANA IGT BIANCO 2015
Sofisticado e estruturado, amadurece “sur
lie” por 8 meses. Aromas encantadores de
frutas frescas, pêssego branco, banana,
manga, damasco e lichia. Nuances de flores
amarelas, com um toque de baunilha. Sabores
de nectarina madura, damasco, abacaxi verde
e grapefruit, com notas amanteigadas de leite
de amêndoas no final. Um vinho complexo e
fascinante.

Pinot Bianco
13%

0,75L

0,75L

Puglia

Perto de San Pietro Vernotico, uma vila em Salento,
encontra-se a Vinicola Mediterranea. Nunca um
nome foi mais adequado para uma vinícola que
explora as melhores qualidades e características
do ecossistema do Mediterrâneo. Esta é uma região
que tem um dom natural para o cultivo de videiras,
graças ao sol quente e à brisa que vem do mar
Adriático, fatores que criam um clima ideal para a
produção de vinho.
A vinícola foi fundada em 1997 por Giuseppe
Marangio e Vito Epifani, ambos já especialistas em
vinificação, mas pela primeira vez determinados a

criar seu próprio negócio. No início, a produção era
exclusivamente de vinho a granel, que era apreciado
e comercializado em toda a Itália.
Em 2000, começaram a engarrafar seus vinhos,
Negroamaro, Soraya e Donvito, para citar alguns,
e exportar para todo o mundo. Suas variedades
de videiras são numerosas: Negroamaro é a mais
representativa, mas cultivam também Malvasia di
Brindisi, Primitivo e outras, como Montepulciano,
Cabernet Sauvignon, Sangiovese e Chardonnay, que
atingiram a mesma qualidade que as demais uvas
nativas, conquistando prêmios na Itália e no exterior.

Puglia

POESIA FIANO
SALENTO IGP BIANCO 2016

PENSO! SALENTO
IGP ROSSO 2016/2019

FEBO PRIMITIVO
SALENTO IGP ROSSO 2016/2019

Fiano é uma das uvas mais
prestigiadas do sul da Itália.
Aromas intensos de frutas frescas,
nectarina, damasco, lichia e banana,
e flor de laranjeira. Notas cítricas,
ervas mediterrâneas, tomilho e
alecrim, com um final adocicado
de chocolate branco. Sabores
de nectarina amarela, lichia, chá
Earl Grey com nuances de doce
de leite e caramelo. Um vinho
branco de alta complexidade, ideal
para acompanhar pratos mais
estruturados.

Aromas de frutas pretas maduras,
cereja, mirtilo e ameixa preta.
Nuances de folha de tabaco,
manjericão, baunilha e cravo, com
um leve toque mineral. Quente,
macio e aveludado. Sabores de
jabuticaba e açaí com um prazeroso
toque de chocolate, café e charuto
no final. Um vinho encantador que
seduz pelo excelente equilíbrio entre
as notas de frutas maduras da
Negroamaro e da Merlot, e aquelas
de especiarias da Malvasia Nera.

Aromas de frutas vermelhas e pretas
frescas, cereja, groselha, ameixa e
mirtilo, com notas de pimenta preta e
canela, e leves toques balsâmicos no
final. O sabor nítido de ameixa madura
se mescla logo a notas de especiarias,
em particular pimenta preta, que o
completa finamente, deixando no
paladar um final de geleia de frutos do
bosque. Interessante apreciar como
o elegante amargor final representa
já uma marca registrada, que
deixa o Febo extremamente fácil e
agradável de beber.

Negroamaro, Merlot
e Malvasia Nera

Fiano
12,5%

0,75L

13,5%

0,75L

Primitivo
13,5%

0,75L

Sicília

Na cidade de Marsala é praticamente impossível
encontrar uma propriedade que não cultive uvas,
e na parte mais alta da região, encontramos a
vinícola Baglio Oro.
Baglio Oro foi fundada pela tenacidade de Giuseppe
Laudicina, conhecido como Don Pino, homem de
tradições antigas, que passou para o filho Francesco
e o genro Michele Cottone, o amor por sua terra e
pela produção de vinho.
Sua história começa com o trabalho de Don Pino
que, entre os anos 50 e 70, vendia as suas uvas
para as grandes vinícolas da região, pois precisava
comprar mais terras para plantar. Em 2007,
percebendo a qualidade dos vinhos produzidos com
suas uvas, Don Pino, juntamente com Francesco e
Michele, decidiram produzir seu próprio vinho e
fundaram a vinícola Baglio Oro, transformando a
velha propriedade em uma cantina moderna.

A vinícola se estende por uma área de 100 hectares
de vinhedos, onde são plantadas variedades nativas,
Grillo, Grecanico, Inzolia, Catarratto, Nero d’Avola e
Frappato, juntamente com algumas internacionais,
como Syrah, Cabernet Sauvignon e Merlot, que
encontraram na Sicília um habitat perfeito.
Mãos hábeis continuam a trabalhar a terra com tarefas
antigas transmitidas por seus ancestrais. As uvas são
colhidas manualmente, a fim de evitar os processos de
oxidação, e graças à moderna tecnologia empregada
na cantina, são preservadas as características
aromáticas e únicas de cada variedade. É o perfeito
equilíbrio entre tradição e inovação.
”O objetivo da cantina é transferir a
singularidade da Sicília para os vinhos
Baglio Oro. Isso só é possível graças
à excelência das uvas utilizadas”
Giuseppe Laudicina

Sicília
DEI RESPIRI GRILLO
SICILIA DOC 2019

ZAFARÀ CATARRATTO
TERRE SICILIANE IGT 2017

Aromas de pêssego e frutas
tropicais, manga, lichia e abacaxi,
com notas de limão e grapefruit.
Toques de especiarias, baunilha
e anis estrelado. Na boca é seco,
fresco e sápido. As notas cítricas
abrem espaço para melão,
manga, morango e lichia com um
agradável final de laranja. Um vinho
surpreendente que representa todos
os aromas e sabores da Sicília.

Vinho vivo, de grande presença
e equilíbrio. Aroma de grapefruit
com notas de banana, nectarina
e baunilha, e final de flor de
laranjeira. Na boca é seco, fresco e
sápido. Sabores de limão siciliano,
grapefruit, manga, banana e
papaia, com um toque de baunilha.
A intensidade dos sabores de frutas
é interrompida pela mineralidade,
que deixa um sabor agradável e o
desejo de beber outra taça.

Grillo
12,5%

Catarratto
0,75L

12,5%

0,75L

GUARDIANI DI CEPPIBIANCHI
ZIBIBBO SICILIA DOC 2019

GUARDIANI DI ARALTO
GRILLO SICILIA DOC 2018

Os aromas típicos de jasmim e flor de
laranjeira são seguidos por delicadas
notas de frutas cristalizadas, papaia
e pêssego em calda, e um toque
mineral. Sabores intensos de frutas
tropicais com um duradouro e
saboroso final de casca de laranja.
Um vinho extremamente elegante,
refrescante e prazeroso.

Vinho elegante e intenso, digno de
acompanhar pratos elaborados.
Aromas de frutas tropicais
maduras, banana, mamão e manga.
Nota floral de magnolia, e toque
herbáceo de folha de tomate.
Sua acidez inicial é delicada e
abre o paladar a uma intrigante
complexidade de sabores agridoces.
Os toques cítricos frescos se
misturam com damascos secos e
pêssegos em calda, revelando um
final prolongado de chá de jasmim.
Amadurece “sur lie” por 4 meses.

Zibibbo
13%

0,75L

Grillo
13,5%

0,75L

Sicília

DEI RESPIRI NERO D’AVOLA
SICILIA DOC 2019

SCIULÈ FRAPPATO
TERRE SICILIANE IGT 2016

GUARDIANI DI CEPPINERI
NERO D’AVOLA RISERVA
SICILIA DOC 2015

Aromas de frutas vermelhas
frescas, framboesa, cereja e
morango, com notas terrosas e
minerais. No final, leves toques de
sálvia e flor de alecrim. O tanino
muito macio abre espaço para
frutas vermelhas frescas, groselha,
cereja, ameixa e jabuticaba. Notas
de alcaçuz, canela e pimenta
preta com um final de chocolate
e hortelã. Um vinho muito
equilibrado, fácil de harmonizar,
perfeito para o dia a dia.

Aromas de amora e mirtilo com
notas de cereja madura. Leves
toques de canela com um final
mineral, típico dos tintos sicilianos,
mas não intrusivo. Na boca é macio
e quente, com um tanino aveludado.
Sabores de cereja madura e
jabuticaba, com toques de pimenta
preta e canela. A mineralidade
clássica do Frappato se torna
harmoniosa devido a uma explosão
de frutas vermelhas, o que é
incomum para um vinho que
passa por carvalho. Espetacular!

Complexas notas minerais de
grafite e tinta abrem a aromas de
frutas vermelhas em conserva,
groselha e cereja, com nuances de
pimenta preta e cravo. Sabores de
ervas e especiarias, sálvia, tomilho,
cravo e noz-moscada, mesclam-se
harmoniosamente com os frutados
de cereja e ameixa em conserva, com
um final de amêndoa torrada e café.
A dureza típica desta uva, proveniente
dos mais antigos vinhedos da
propriedade, é amenizada pelo
incrível trabalho feito com o carvalho.

Frappato

Nero d’Avola
13,5%

0,75L

6m

13,5%

Nero d’Avola
0,75L

24m

14%

0,75L

Sicília

VULARI
TERRE SICILIANE IGT BIANCO 2020

A vinícola Baglio Oro, cuja história começou com
cultivo de uvas desde os anos 50, iniciou a produção
de vinhos a partir de 2007. Ao longo do tempo,
graças à combinação entre a qualidade das suas
uvas e o talento do seu enólogo Giuseppe Laudicina,
criou três linhas de vinhos, todos varietais, que
compõem o portfólio da vinícola.
Com a expansão das vendas no mercado
internacional, surgiu a idéia de criar uma nova linha
de vinhos fáceis de beber, não excessivamente
pretensiosos, a custos acessíveis, para que
os consumidores do mundo inteiro pudessem
experimentar a qualidade dos vinhos sicilianos.
E foi assim que nasceu a linha Mezzaloro, composta
por dois vinhos: um branco, Vulari, que em dialeto
siciliano significa “voar”, e um tinto, Talì, que significa
“observar”, captando a beleza e a essência desta
ilha encantadora.
Para enfatizar a idéia de querer levar para o
mundo a tipicidade da Sicília, nos rótulos das duas
garrafas são representados crochês, produto típico
do artesanato local, nos quais são simbolizadas
pernas de mulheres como está na “trinacria”, que é
o símbolo da região há séculos.

Fresco, leve e delicado. Aromas de
frutas cítricas, limão, grapefruit
e laranja se mesclam com melão,
nectarina, banana e manga. No
final, notas de baunilha e flor de
sal. Sabores de abacaxi, damasco
maduro e manga com notas de mel
de laranjeira. Este vinho contém
os aromas exuberantes típicos
da natureza siciliana, sendo ideal
para beber como aperitivo ou
acompanhar uma refeição leve
num dia quente de verão.
Inzolia e Catarratto
12%

0,75L

BAG-IN-BOX 3L

TALÌ
TERRE SICILIANE IGT ROSSO 2018
Aromas de frutas vermelhas, cereja
e framboesa, amora, além de
violeta, cravo-da-índia, café e um
toque mineral de grafite. Sabores
de cereja madura e amora, notas
de canela e um final levemente
mineral. Leve e elegante, suas
notas de frutas vermelhas são tão
delicadas que fazem você esquecer
o quão quente é a terra de onde
vem. Expressão do alto nível de
enologia da Sicília.
Syrah e Frappato
12,5%

BAG-IN-BOX 3L

0,75L

Sicília

A poucos quilômetros de Trapani, numa antiga
propriedade pertencente à família Polizzotti – Scuderi
desde 1800, imersa na natureza maravilhosa da
Sicília, encontra-se a vinícola Fondo Antico.
Por volta de 1920, as primeiras vinhas foram
plantadas e a família começou a produzir vinhos. Em
1995, pela vontade de Giuseppe Polizzotti de querer
aprimorar sua produção, nasceu uma vinícola que
conseguiu combinar a tecnologia de vinificação com
a tradição enológica da ilha, produzindo vinhos que
expressam de maneira marcante os aromas desta
terra e o calor do seu sol.
Com o desejo de se tornar porta-voz de paisagens,
cores e fragrâncias locais que embelezam e tornam
a ilha siciliana única no mundo, a Fondo Antico
optou por cultivar as variedades autóctones do
oeste da Sicília, Grillo, Inzolia, Grecanico, Zibibbo,
além da Nero d’Avola e da intrigante Perricone.

As variedades internacionais são cuidadosamente
selecionadas: Chardonnay, Merlot, Cabernet e
Syrah, capazes de interpretar, de uma maneira
única, a riqueza e a força da terra que caracteriza a
propriedade da Fondo Antico.
As vinhas são plantadas numa terra de origem
marinha: o solo rico em depósitos calcários
contribui para tornar os vinhos mais saborosos e
estruturados.
Todos esses elementos, magistralmente equilibrados,
criam uma sinergia incomparável que permite a
produção de vinhos extraordinários.
O ramo de coral representa uma riqueza inestimável
de Trapani para o seu povo, e tornou-se assim, o
símbolo da Fondo Antico, que trata cada vinho como
uma jóia preciosa que merece cuidado e respeito.

Sicília

GRILLO PARLANTE
SICILIA DOC 2017

PER TE PERRICONE
TERRE SICILIANE IGT 2017

Aromas de frutas tropicais, manga,
banana, abacaxi e lichia. Notas de
flores de pêssego e lavanda com um
final de baunilha e anis estrelado.
Sabores frescos de tamarindo e
grapefruit abrem espaço para
nectarina e damasco com um final
agradável de chá verde. Seu buquê
combina a delicadeza das flores
com a doçura das frutas tropicais,
dando voz ao Grillo Parlante (Grilo
Falante de Pinóquio) e divulgando
os sabores deliciosos da uva Grillo.
Amadurece “sur lie” por 3 meses.

Este Perricone mantém as
características dos tintos sicilianos,
mas se destaca pelo seu frescor
e delicadeza. Aromas de frutas
vermelhas, cereja e groselha, e
flores, cravo e gerânio. Notas
herbáceas de folha de tomate com
especiarias, canela e pimenta preta,
e no final ligeiras nuances minerais
de grafite. A forte mineralidade
inicial abre espaço para delicadas
frutas vermelhas frescas, e os
sabores de cereja e ameixa se
mesclam a notas de pimentão
verde, com um ligeiro sabor
adocicado de açafrão no final.

Grillo
13,5%

SYRAH SICILIA DOC 2016
Aromas frutados de amora e
mirtilo se mesclam a herbáceos,
pimentão e folha de tomate,
com notas minerais de pedra de
lava e especiarias. Tanino verde,
mas delicado. Sabores de frutas
vermelhas maduras, notas de cravo
e pimenta preta com um toque final
de alcaçuz. Este é um vinho muito
interessante, devido à sua leve
estrutura e mineralidade marcante,
o que permite que seja servido a
uma temperatura mais fresca.

Perricone
0,75L

12,5%

0,75L

Syrah
13,5%

0,75L

Sardegna

Bem-vindos a Sarrabus,
uma sub-região ao sudeste da Sardegna!
A Cantina Castiadas foi fundada em 1959 pela
“Autoridade de Reforma Agrária da Sardegna”,
apoiada pelos principais viticultores da região
confiantes no seu potencial, e tem sua produção a
partir das uvas de todo o território de Sarrabus.
O principal objetivo era a produção de vinhos de
qualidade, obtidos conforme as antigas tradições da
viticultura transmitidas de pai para filho, que ainda
hoje tem seu produto mais valorizado na famosa uva
Cannonau, e que só nesta parte da Sardegna possui
a subdenominação ‘Capo Ferrato’.

Todos os esforços e estratégias, combinados com
as novas tecnologias, foram concentrados nas
produções que melhor representavam o território
sarrabese por tipicidade e tradição.
Hoje, a Cantina Castiadas se dedica ao cuidado
extremo das vinhas, planejamento da vindima e
processos cuidadosos de vinificação, para dar vida
a vinhos preciosos que encarnam a tradição, o sabor
e o aroma desta terra antiga onde mar e serra
convivem em perfeita harmonia.

Sicília
PRAIDIS VERMENTINO DI SARDEGNA
DOC 2020

ROSATO CANNONAU DI SARDEGNA
CAPO FERRATO DOC 2020

Vementino, a uva branca mais famosa
da Sardegna, faz este envolvente
vinho de clima quente que encanta os
apreciadores de grandes brancos pela
sua complexidade singular.
Aromas intensos de pêssego e frutas
tropicais, com nuances de mel, baunilha
e flores. Sabor de abacaxi com nota
cítrica de limão e um toque de sálvia.
Um vinho mineral e gastronômico
com delicada salinidade e agradável
persistência, deixando um final
amendoado e muito elegante.

Um rosé que surpreende do iníco ao
fim, desde sua exótica cor salmão
até o rebuscado sabor. Aromas de
mel, tâmara e damasco seco com
um toque de flores secas. Em boca é
intenso e aveludado, revelando uma
nota citríca de tangerina com uma
refrescante memória de toranja
cristalizada. Requintado e longo,
eleva ao máximo uma experiência
gastronômica.

Vermentino
13%

0,75L

Cannonau
12,5%

0,75L

CANNONAU DI SARDEGNA
CAPO FERRATO DOC 2020

REI CANNONAU DI SARDEGNA
CAPO FERRATO DOC 2018

Cannonau é o nome na Sardegna
para Grenache da França e
Garnacha da Espanha. Aroma
rico de frutas pretas maduras
com nuances balsâmicas. Sabores
de amora e mirtilo, especiarias
e um final de café torrado. Com
taninos macios, é um exemplo das
modernas técnicas de vinificação
que produzem vinhos desta uva mais
leves e fáceis de beber, prontos para
serem apreciados com toda a sua
tipicidade.

Sofisticado, representa o caráter
frutado da casta, aliado ao delicioso
tempero de ervas aromáticas e
inegável potência. Matura 12 meses
em aço e envelhece mais 6 em
garrafa. Aromas expressivos de
frutas pretas maduras com notas
de alcaçuz e pimenta branca. Sabor
dominante de ameixa e cereja,
e um elegante final tostado de
amêndoas. Taninos presentes, mas
macios, aliados a um grande frescor,
encontram equilíbrio perfeito em
relação ao alto teor alcoólico.

Cannonau
14%

0,75L

Cannonau
14,5%

0,75L
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