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San Marzano, estrela do
Primitivo de Manduria
O nosso clube de abril é inteiramente dedicado à
vinícola San Marzano, em Puglia, Itália, coração da DOC
Primitivo de Manduria. Embora menos conhecida, a
região é uma grande e antiga produtora de vinhos e
rivaliza com Veneto, onde se produz mais vinho na
Itália. Puglia fica no extremo leste do país e sempre
foi uma conexão entre a Europa e os países da Ásia.
Entre os ótimos vinhos produzidos em Puglia está
a edição Anniversario 62 Primitivo de Manduria
Riserva DOP. Esse vinho representa a evolução do
Sessentani Primitivo de Manduria, um dos vinhos da
região mais famosos em todo o mundo. Essa edição,
elaborada para comemorar os 62 anos da cooperativa,
é de um vinho excepcional que muito nos orgulha ter
em nosso portfolio.
Infelizmente, esse vinho foge aos parâmetros de preço
do nosso clube, pois custa R$ 198,00. No entanto,
como é um vinho especial, durante o mês de maio
de 2015 – exclusivamente –, ou até o fim do estoque,
os membros do clube poderão comprá-lo com 10%
de desconto na garrafa (a R$ 178,20), ou com 20%
de desconto na caixa com seis garrafas (a R$ 158,40
cada). Acreditamos que vale a pena prová-lo. Como
nosso clube, neste mês, é inteiramente dedicado a
essa vinícola, selecionamos outros três vinhos para
apresentá-la a vocês.

São eles:
*

San Marzano Il Pumo Negroamaro
Salento 2013

*

San Marzano Il Pumo Rosso Salento 2013

*

San Marzano Falò Primitivo Di Manduria 2013

Todos eles apresentam muita tipicidade, trazendo
as características das uvas e de um terroir em geral
pouco conhecido dos enófilos brasileiros. Assim,
cumprindo um de nossos principais objetivos,
levamos aos membros do nosso clube a experiência
de novos vinhos e regiões.
Fernando A. F. Rodrigues

San Marzano Falò Primitivo di Manduria DOP 2013
Temperatura

Não

Estilo

Tinto

Quantidade por caixa

6

Uva

Primitivo

Produtor

San Marzano

Região produtora

Puglia

Composição

100% Primitivo

Envelhecimento

6 meses em barris de
madeira francesa
e americana

Grau alcoólico

Não

Potencial de guarda

Não

Safra

2013

País

Itália

Vermelho rubi com ricos
reflexos violáceos; buquê
generoso, que remete a cerejas
e ameixas maduras, com
notas agradáveis de cacau e
baunilha. Esse vinho tem uma
textura aveludada, enriquecida
pelo calor das uvas Primitivo.
O final oferece notas de doçura
e picantes.
Harmonização sugerida:
cordeiro e pratos de carne com
molhos intensos.

San Marzano Il Pumo Negroamaro Salento IGP 2013
Temperatura

Não

Estilo

Tinto

Quantidade por caixa

6

Uva

Negroamaro

Produtor

San Marzano

Região produtora

Puglia

Composição

100% Negroamaro

Envelhecimento

Em tanques de aço
inoxidável

Grau Alcoólico

Não

Potencial de guarda

5 anos

Safra

2013

País

Itália

Não

Estilo

Tinto

Quantidade por caixa

6

Uva

Corte

Produtor

San Marzano

Região Produtora

Puglia

Composição

33% Sangiovese,
33% Malvasia Nera,
33% Aglianico

Envelhecimento

Em tanques de aço 		
inoxidável

Grau alcoólico

Não

Potencial de guarda

5 anos

Safra

2013

País

Itália

R$ 49,00

Vermelho rubi profundo com
reflexos violeta. Aroma intenso,
com notas de ameixa e cereja,
picante, toques de alecrim e
baunilha. Um vinho encorpado,
equilibrado e fácil de beber.
É para ter uma caixa em casa e
abrir para receber os amigos.
Harmonização sugerida:
antepastos, carnes vermelhas
e de caça, queijos maduros.

San Marzano Il Pumo Rosso Salento IGP 2013
Temperatura

R$ 95,00

R$ 45,00

Belíssima cor vermelho
rubi, intensa e profunda.
Muito aromático, com
notas de ameixa escura,
amora e jabuticaba.
Um vinho encorpado,
fresco e equilibrado, com
taninos finos. Um vinho
para você ter algumas
garrafas na adega e
compartilhar com amigos
em divertidos encontros.
Harmonização sugerida:
excelente com tábuas
de embutidos e risoto de
funghi.

