




Sabemos que um bom vinho faz parte de muitos dos melhores momentos da 

vida. Celebrações, reuniões com amigos, almoços em família, jantares a dois 

e até mesmo momentos a sós devem ter o acompanhamento certo. Pensando 

nisso, a Vino Italia traz com exclusividade para o Brasil os melhores rótulos de 

vinhos italianos para todos os gostos e ocasiões. 

Buscamos encontrar as particularidades das diversas regiões italianas para 

que você possa ter aqui os sabores e encantos do país que é referência em 

comer e beber bem. Conheça as várias opções do nosso portfolio e torne seus 

bons momentos ainda mais especiais!



ROSÉ GRAN CUVÉE – COLOMBAROLA



BIANCO I.G.P. 2014 - TORRE MORA

Vinho branco 
Origem: Puglia, Itália.
Variedade da uva: Chardonnay 100%.
Cor: Amarelo palha. 
Perfume: Notas de pêssego e tangerina. 

Paladar: Sabor cítrico suave. 

Colheita da uva: Meados de agosto. 
Temperatura ideal: 8-10 °C.
Teor Alcoólico: 12,5% Vol.
Conteúdo por garrafa: 750 ml. 

Harmonização:
Ideal para ser servido como aperitivo, e 
também é uma combinação perfeita com 
frutos do mar e queijos médios e fortes. 



ROERO ARNEIS VALLE DEI LUNGHI D.O.C.G. 2013 - CORNAREA

Vinho branco seco
Origem: Cornarea, Piemonte, Itália.
Variedade da uva: Arneis 100%.
Cor: Amarelo palha.

Perfume:
Tem aroma original e intenso de flores brancas 
e frutas como pêssego, abacaxi e maracujá. 

Paladar: 
Seu corpo inteiro e persistência fazem deste um 
vinho único. Seu sabor é frutado, rico e mineral.

Colheita da uva: Final de setembro. 
Temperatura ideal: 10-12 °C. Teor Alcoólico: 12,5% Vol.
Conteúdo por garrafa: 750 ml.

Harmonização:

Versátil, é um aperitivo perfeito. Combina com 
queijos, entradas, pratos como massas, risotos 
e aspargos. Também é excelente, com carnes 
brancas e peixes (sushi e sashimi realçam seu 
sabor refinado).



ROERO ARNEIS D.O.C.G. 2014 - CORNAREA

Vinho branco seco
Origem: Cornarea, Piemonte, Itália.
Variedade da uva: Arneis 100%.
Cor: Amarelo palha.

Perfume:
Tem aroma original e intenso de flores brancas 
e frutas, como pêssego, abacaxi e maracujá. 

Paladar: 
Vinho bem estruturado e mineral, com sabor 
frutado, rico e persistente. 

Colheita da uva: Final de setembro. 
Temperatura ideal: 10-12 °C. Teor Alcoólico: 13% Vol.
Conteúdo por garrafa: 750 ml.

Harmonização:

Versátil, é um aperitivo perfeito. Combina com 
queijos, entradas, pratos como massas, risotos 
e aspargos. Também é excelente, com carnes 
brancas e peixes (sushi e sashimi realçam seu 
sabor refinado).



ROERO ARNEIS D.O.C.G. 2014 - CORNAREA

Vinho branco seco
Origem: Cornarea, Piemonte, Itália.
Variedade da uva: Arneis 100%.
Cor: Amarelo palha.

Perfume:
Tem aroma original e intenso de flores brancas 
e frutas, como pêssego, abacaxi e maracujá. 

Paladar: 
Vinho bem estruturado e mineral, com sabor 
frutado, rico e persistente. 

Colheita da uva: Final de setembro. 
Temperatura ideal: 10-12 °C. Teor Alcoólico: 13% Vol.
Conteúdo por garrafa: 1.500 ml.

Harmonização:

Versátil, é um aperitivo perfeito. Combina com 
queijos, entradas, pratos como massas, risotos 
e aspargos. Também é excelente, com carnes 
brancas e peixes (sushi e sashimi realçam seu 
sabor refinado).



PIETRAGAIA 2016 - COLOMBAROLA



VERMOUTH STORICO DI TORINO - COCCHI

Vinho aromatizado
Origem: Alta Langa, Piemonte, Itália.
Variedade da uva: Base de uva Moscato.
Cor: Caramelo.

Perfume:
Aroma de madeira nobre, ervas como 
alecrim e especiarias.

Paladar: 
Gosto rico de cacao e laranja amarga, 
com notas crocantes e açucaradas para 
equilibrar o sabor amargo no final.

Colheita da uva: Início de setembro.
Temperatura ideal: 8-10 °C.
Conteúdo por garrafa: 750 ml. 
Teor Alcoólico: 16% Vol.

Harmonização:
Delicioso puro, e ainda melhor com muito 
gelo e um toque de limão ou laranja. Base 
perfeita para drinques.



MOSCATO D´ASTI D.O.C.G. 2014 - BAVA

Vinho branco aromático doce frisante
Origem: Alta Langa, Piemonte, Itália.
Variedade da uva: Moscato branco de Canelli 100%.
Cor: Amarelo.

Perfume:
Uma explosão de perfume de flores e 
frutas.

Paladar: 
Sabor intenso, fresco e persistente com 
pequenas borbulhas que equilibram o 
adocicado.

Colheita da uva: Início de setembro.
Temperatura ideal: 10-12°C.
Teor Alcoólico: 4,5% Vol.
Conteúdo por garrafa: 750 ml. 

Harmonização:
Perfeito com sobremesas e, devido ao 
baixo teor alcóolico, é maravilhoso puro 
ou como base para drinques.



ROSETTA  D.O.C. 2014 - BAVA

Vinho tinto aromático doce frisante
Origem: Castelnuovo don Bosco, Piemonte, Itália.
Variedade da uva: Malvasia di Schierano 100%
Cor: Vermelho cereja.

Perfume:
Intenso aroma de rosas e morango, muito 
vivaz e natural.

Paladar: 
Sabor doce e equilibrado, balanceado. Com 
taninos levemente perceptíveis.

Colheita da uva: Início de setembro
Temperatura ideal: 10-12°C .
Conteúdo por garrafa: 750 ml. 
Teor Alcoólico: 5,5% Vol.

Harmonização:
Ideal para acompanhar sobremesas e 
também para festas à beira da piscina. 
Excelente se servido como drinque.



RECIOTO DI SOAVE D.O.C.G. 2015 - MONTE TONDO

Vinho branco doce
Origem: Soave, Verona, Itália.
Variedade da uva: Garganega 100%.
Cor: Amarelo ouro.

Perfume:
Forte presença de frutas exóticas, baunilha 
e amêndoas.

Paladar: 
É muito delicado na boca, envolvente 
persistente, com retrogosto levemente 
amargo, característica da uva garganega.

Colheita da uva: Meio de setembro.
Temperatura ideal: 13 - 14 ºC.
Teor Alcoólico: 12% Vol.
Conteúdo por garrafa: 500 ml. 

Harmonização:
Indicado para todos os tipos de 
sobremesa. Um “vinho para meditação”.



SANGIOVESE TOSCANO 2011 - LORINI

Vinho tinto seco
Origem: Toscana, Itália.
Variedade da uva: Sangiovese 90%.
Cor: Vermelho rubi intenso.

Perfume: Vinhoso e frutado.

Paladar: Sabor suave e frutado.

Colheita da uva: Final de setembro e outubro.
Temperatura ideal: 15-17 °C.
Conteúdo por garrafa: 750 ml. 
Teor Alcoólico: 12% Vol.

Harmonização: Ótimo com embutidos, queijos e carnes 
brancas e vermelhas.



CHIANTI D.O.C.G. 2015 - SANT´APPIANO DI CAPELLI

Vinho tinto seco
Origem: Barberino Val D´Elsa, Toscana, Itália.
Variedade da uva: Sangiovese 95% e 5% Merlot.
Cor: Vermelho rubi brilhante. 

Perfume:
Macio, persistente, com toques florais de 
violeta. 

Paladar: 
Harmonioso, encorpado, vivaz e 
persistente, deixa sabores picantes na boca 
com suaves indícios de baunilha. 

Colheita da uva: Meados de setembro. 
Amadurecimento: 6 meses em barril grande de carvalho.
Temperatura ideal: 18 °C. Teor Alcoólico: 14% Vol.
Conteúdo por garrafa: 750 ml. 

Harmonização:
Vinho elegante e bem balanceado, perfeito 
para acompanhar os pratos do dia a dia, 
como assados e massas. 



ARCHE PRIMITIVO DI MANDURIA 2014 D.O.P. 

Vinto tinto seco
Origem: Manduria, Puglia, Itália.
Variedade da uva: Primitivo di Manduria100%.
Cor: Vermelho rubi intenso.

Perfume:
Elegante e frutado com predominância 
de frutas vermelhas. Notas de baunilha e 
alcaçuz. 

Paladar: 
Bastante equilibrado, devido à presença 
de taninos nobres que tornam este vinho 
bastante macio e prazeroso.

Colheita da uva: Segunda quinzena de setembro. 
Amadurecimento 12 meses em barril de carvalho.
Temperatura ideal: 18°C.   Teor Alcoólico: 15% Vol.
Conteúdo por garrafa: 750 ml. 

Harmonização:
Acompanha perfeitamente carnes e queijos 
médios e fortes.



NEBBIOLO D´ALBA 2013/2015 - CORNAREA

1500 ml. 



Vinho tinto seco
Origem: Cornarea, Piemonte, Itália.
Variedade da uva: Nebbiolo 100%.
Cor: Vermelho rubi com refl exos granada.

Perfume:
Aroma bem defi nido e complexo, com notas 
picantes e de eucalipto, além de ameixa, 
violeta, cereja ácida e raiz de alcaçuz. 

Paladar: 
É quente, saboroso e mineral, com estrutura 
rica e taninos leves. Agradável, frutado e suave, 
com uma base persistente de geléia de cereja.

Colheita da uva: Meio de outubro.

Temperatura ideal: 16-18 °C. Teor Alcoólico: 13,5% Vol.
Conteúdo por garrafa: 750 ml. 

Harmonização:
Um vinho fácil de combinar. É perfeito com 
carnes vermelhas e também é maravilhoso 
com pato assado e carne cozida.

ROERO ROSSO D.O.C.G. 2011 - CORNAREA



BARBARESCO NERVO D.O.C.G. 2012 - PERTINACE

Vinho tinto seco
Origem: Treiso, Piemonte, Itália.
Variedade da uva: Nebbiolo 100%.

Cor:
Vermelho rubi intenso com reflexos 
granada que se acentuam com o tempo.

Perfume:
Aroma intenso picante e de baunilha, 
muito persistente.

Paladar: 
Harmonioso, muito austero e aveludado. 
Com grande estrutura.

Colheita da uva: Final de outubro.
Temperatura ideal: 18-20 °C.
Teor Alcoólico: 14% Vol.
Conteúdo por garrafa: 750 ml. 

Harmonização:
Maravilhoso com carnes grelhadas, assados 

e queijos.



VINHO TINTO BARBARESCO NERVO MAGNUM D.O.C.G. 2010

Vinho tinto seco
Origem: Treiso, Piemonte, Itália.
Variedade da uva: Nebbiolo 100%.

Cor:
Vermelho rubi intenso com reflexos 
granada que se acentuam com o tempo.

Perfume:
Aroma intenso picante e de baunilha, 
muito persistente.

Paladar: 
Harmonioso, muito austero e aveludado. 
Com grande estrutura.

Colheita da uva: Final de outubro.
Temperatura ideal: 18-20 °C.
Teor Alcoólico: 14% Vol.
Conteúdo por garrafa: 1.500 ml. 

Harmonização:
Maravilhoso com carnes grelhadas, assados 

e queijos.



Vinho tinto seco
Origem: Treiso, Piemonte, Itália.
Variedade da uva: Nebbiolo 100%.

Cor:
Vermelho rubi profundo, com tonalidades granada que se 

tornam mais marcantes conforme o envelhecimento.

Perfume:
Intenso, picante e muito persistente, com 
notas de madeira nobre. 

Paladar: 
Vinho austero e com ótima estrutura, harmonioso e 

aveludado. Com taninos suaves, porém perceptíveis.

Colheita da uva: Meio de outubro.

Temperatura ideal: 18-20 °C. Teor Alcoólico: 14% Vol.

Conteúdo por garrafa: 3.000 ml.

Harmonização:
Feito com uvas perfeitamente maduras, este é 
um vinho magnífico e com grande equilíbrio, 
excelente com grandes pratos, carnes e queijos.

BARBARESCO MARCARINI DOPPIO MAGNUM D.O.C.G. 2010/2011



Vinho tinto seco
Origem: Treiso, Piemonte, Itália.
Variedade da uva: Nebbiolo 100%.

Cor:
Vermelho rubi profundo, com tons de granada 
que aumentam com seu envelhecimento. 

Perfume:
Intenso, picante e muito persistente, com 
notas de madeira nobre.

Paladar: 
Vinho austero e com ótima estrutura, 
harmonioso e aveludado. Com taninos 
suaves, porém perceptíveis.

Colheita da uva: Metade de outubro.
Temperatura ideal: 18-20 °C. Teor Alcoólico: 14% Vol.
Conteúdo por garrafa: 750 ml. 

Harmonização:
Feito com uvas perfeitamente maduras, este é 
um vinho magnífico e com grande equilíbrio, 
excelente com grandes pratos, carnes e queijos. 

BARBARESCO MARCARINI D.O.C.G. 2011/2012 - PERTINACE



BARBARESCO D.O.C.G. 2011 - PERTINACE

Vinho tinto seco
Origem: Treiso, Piemonte, Itália.
Variedade da uva: Nebbiolo 100%.

Cor:
Vermelho rubi profundo, com tonalidades 
granada que se tornam mais marcantes 
conforme o envelhecimento. 

Perfume:
Intenso, picante, com tendência geral ao 
etéreo, muito persistente. 

Paladar: Ótima estrutura, harmonioso e aveludado. 
Colheita da uva: Metade de outubro.
Temperatura ideal: 18-20 °C. Teor Alcoólico: 14% Vol.
Conteúdo por garrafa: 750 ml. 

Harmonização:

Nobre e austero vinho, muito bem 
estruturado, com bom grau alcoólico e 
grande equilíbrio. Excelente com grandes 
pratos, carnes grelhadas e queijos. 



BARBERA D’ALBA D.O.C.G.

3000 ml.



ROCCABELLA D.O.C. 2013 - EUGENIO BOCCHINO

Vinho tinto seco
Origem: Cuneo, Piemonte, Itália.
Variedade da uva: Nebbiolo 100%.
Cor: Vermelho rubi brilhante.

Perfume:
Floral e de frutas vermelhas como 
framboesa e morango.

Paladar: 
Vinho estruturado e persistente. Bem 
equilibrado, com taninos presentes e 
delicados.

Colheita da uva: Outubro.
Amadurecimento: 14 meses em barrica de carvalho.
Temperatura ideal: 17 °C.
Teor Alcoólico: 14% Vol.
Conteúdo por garrafa: 750 ml. 

Harmonização:
Ótimo com queijos, carnes grelhadas e 
peixes elaborados.



BAROLO LA MORRA D.O.C.G. 2010 - EUGENIO BOCCHINO

Vinho tinto seco
Origem: Cuneo, Piemonte, Itália.
Variedade da uva: Nebbiolo 100%.
Cor: Vermelho escuro.

Perfume:
Icônico e inconfundível aroma robusto de 
Barolo. 

Paladar: 
Sua mistura harmoniosa produz um vinho 
flexível com sabor equilibrado. São presentes 
notas terrosas, nítidas frutas vermelhas e cassis. 

Colheita da uva: Do meio para o fim de outubro.
Temperatura ideal: 18-20 °C.
Teor Alcoólico: 14,5% Vol.
Conteúdo por garrafa: 750 ml. 

Harmonização:
Combina perfeitamente com ensopados 
levemente salgados. 



BAROLO LA SERRA D.O.C.G. 2012 - EUGENIO BOCCHINO

Vinho tinto seco
Origem: Cuneo, Piemonte, Itália.
Variedade da uva: Nebbiolo 100%.
Cor: Vermelho rubi brilhante.
Perfume: Aromas de alcaçuz e couro. 

Paladar: 
Vinho muito equilibrado, com acidez 
poderosa devido à altitude do vinhedo. 
Com taninos estruturados e voluptuosos. 

Colheita da uva: Do meio para o fim de outubro
Temperatura ideal: 18-20 °C.
Conteúdo por garrafa: 750 ml. 
Teor Alcoólico: 14,5% Vol.

Harmonização:
Excelente com pratos fortes, como carnes 
vermelhas e cogumelos. 



NERO D’AVOLA 2015 - MAGGIOVINI



NERONE DI CALABRIA I.G.T. 2010 - CRISERA

Vinho tinto seco
Origem: Catona Regio, Calábria, Itália.
Variedade da uva: Sangiovese 30% e Nerello calabrese 70%.
Cor: Vermelho rubi profundo. 

Perfume:
Tem um aroma picante intenso e 
persistente, principalmente quando 
oxigenado. 

Paladar: 
Vinho encorpado, com taninos densos mas 
elegantes.

Colheita da uva: Outubro.
Temperatura ideal: 10-15°C.
Teor Alcoólico: 14% Vol.
Conteúdo por garrafa: 750ml. 

Harmonização:
Ideal com carnes vermelhas, grelhados, 
molhos (picantes ou não) e também com 
frios e queijos.



COSTA BASSA D.O.C.G. 2010 - FAY

Vinho tinto seco
Origem: Teglio, Lombardia, Itália.
Variedade da uva: Nebbiolo 100%.
Cor: Vermelho rubi transparente. 

Perfume:
Aroma floral de violeta e rosa, e notas de 
frutas vermelhas (cereja e framboesa) e 
de anis. 

Paladar: 
Elegante e fresco, com excelente sabor, 
estrutura média. 

Colheita da uva: Final de outubro.
Temperatura ideal: 16-18 °C 
Teor Alcoólico: 13% Vol.
Conteúdo por garrafa: 750 ml. 

Harmonização:
Combina muitíssimo bem com entradas, 
massas e risotos.



LA FAYA I.G.T. 2012 - FAY

Vinho tinto
Origem: Teglio, Lombardia, Itália.
Variedade da uva: Nebbiolo 60%, Merlot 30% e Syrah 10%.
Cor: Vermelho rubi.

Perfume:
Aroma de frutas vermelhas e especiarias 
suaves como grão de pimenta verde e páprica. 

Paladar: 
Vinho de estrutura média, mineral, 
macio, com sabor frutado, equilibrado e 
persistente.

Colheita da uva: Final de setembro e metade de outubro.
Temperatura ideal: 16-18 °C. Teor Alcoólico: 13,5% Vol.
Conteúdo por garrafa: 750 ml. 

Harmonização:
Ideal para ser servido com carnes 
vermelhas grelhadas, bem como com 
foundue de carne.



TÉI ROSSO DI VALTELLINA D.O.C. 2014 - FAY

Vinho tinto seco
Origem: Teglio, Lombardia, Itália.

Variedade da uva: 
Nebbiolo 90% e Merlot, Brugnola, 
Rossola, Pignola 10%.

Cor: Vermelho rubi transparente. 

Perfume:
Aroma de frutas vermelhas com notas 
florais.

Paladar: Sabor agradável, suave e fresco.
Colheita da uva: Final de outubro. 
Temperatura ideal: 16-18 °C. Teor Alcoólico: 12,4% Vol.
Conteúdo por garrafa: 750 ml. 

Harmonização:
Vinho para todos os dias. Ótimo 
acompanhamento para entradas e 
refeições simples.



MONTEFALCO SAGRANTINO D.O.C.G. 2009 - ROMANELLI

Vinho tinto seco
Origem: Perugia, Umbria, Itália.
Variedade da uva: Sagrantino 100%.
Cor: Vermelho rubi. 
Perfume: Notas de especiarias e amoras pretas.

Paladar: 
Quente, potente e com grande 
persistência.

Colheita da uva: Início de outubro.

Amadurecimento:
18 meses em barril de carvalho e mais 12 
meses em garrafa.

Temperatura ideal: 16-18 °C.
Conteúdo por garrafa: 750 ml. 
Teor Alcoólico: 15% Vol.

Harmonização:
Vinho ideal para ser harmonizado com 
pratos saborosos como carnes, assados e 
queijos fortes.



GANDINAIA SYRAH 2015 - COLOMBAROLA

Vinho tinto seco
Origem: Piacenza, Emilia Romagna, Itália.
Variedade da uva: Syrah100%.
Cor: Vermelho rubi intenso.

Perfume:
Muitas frutas vermelhas e notas de flores, 
tabaco e especiarias.

Paladar: 
Com ótima estrutura, é muito equilibrado. 
Boa acidez e taninos macios. Final 
persistente de baunilha e especiarias.

Colheita da uva: Setembro.

Amadurecimento: 
12 meses em barril de carvalho francês 
para unificação e mais 15 meses para 
afinamento.

Temperatura ideal: 16-18 ºC.     Teor Alcoólico: 13,5% Vol.
Conteúdo por garrafa: 750 ml. 

Harmonização:
Acompanha perfeitamente os pratos típicos 
da região da Emilia, como lasanhas, tortellini, 
canelloni, carnes vermelhas e queijos.



RONCO DEL PICCHIO D.O.C.G.

Vinho tinto seco
Origem: Teglio, Lombardia, Itália.
Variedade da uva: Nebbiolo 100%.
Cor: Vermelho escuro granada.

Perfume:
Aroma poderoso de frutas vermelhas (ameixa, amora e cereja), com 

notas de chocolate, especiarias, alcaçuz e hortelã.

Paladar: 
Quente, potente e com grande 
persistência.

Colheita da uva: Início de outubro.

Amadurecimento:
18 meses em barril de carvalho e mais 12 
meses em garrafa.

Temperatura ideal: 16-18 °C.

Conteúdo por garrafa: 750 ml. 

Teor Alcoólico: 15% Vol.

Harmonização:
Vinho ideal para ser harmonizado com pratos saborosos 

como carnes, assados e queijos fortes.



RIPASSO DELLA VALPOLICELLA D.O.C. 2014 - MONTE TONDO

Vinho tinto seco
Origem: Soave, Verona, Itália.
Variedade da uva: Corvina 70% e Rondinella 30%.
Cor: Vermelho rubi com reflexos granada.

Perfume:
Persistente aroma de frutas vermelhas com 
notas de especiarias como noz moscada 
e canela.

Paladar: 
Muito intenso e com boa persistência, é 
frutado com taninos elegantes e estruturados.

Colheita da uva: Meio de outubro.
Temperatura ideal: 18 - 19 ºC.
Teor Alcoólico: 14% Vol.
Conteúdo por garrafa: 750 ml. 

Harmonização:
Muito indicado com carnes grelhadas e 
assados.



AMARONE DELLA VALPOLICELLA D.O.C.G. 2013 - MONTE TONDO

Vinho tinto seco
Origem: Soave, Verona, Itália.
Variedade da uva: Corvina 70% e Rondinella 30%.
Cor: Vermelho rubi com reflexos granada.

Perfume:
Muito intenso com notas de frutas como 
cereja e ameixa seca, nozes e amêndoas. 
Com o tempo também tabaco e canela.

Paladar: 
Envolvente e de estrutura elevada, com 
taninos equilibrados que garantem vida 
longa ao vinho.

Colheita da uva: Início de outubro.
Temperatura ideal: 20 - 22 ºC.
Teor Alcoólico: 16% Vol.
Conteúdo por garrafa: 750 ml.

Harmonização:
Perfeito com carnes assadas, cozidas e 
queijos fortes. Recomenda-se abrir a 
garrafa uma hora antes de servir.
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