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VINHOS PARA BRINDAR O DIA DOS PAIS
Enviado por OUTRA VISÃO COMUNICAÇÃO
10-Ago-2017

OUTRA VISÃO COMUNICAÇÃO - 10/08/2017

André e Luiza Martini, sócios da mais tradicional importadora de vinhos de Minas Gerais, a Casa do Vinho &ndash;
Famiglia Martini (www.casadovinho.com.br), selecionaram excelentes opções de vinhos para presentear e degustar com
os pais no próximo Dia dos Pais (13/08/2017). Os itens estão disponíveis nas duas lojas em Belo Horizonte, pelos
telefones (31) 3337-7177 / 3286-7891 e pelo e-commerce www.casadovinho.com.br/loja. O frete é gratuito para as
entregas acima do valor de R$ 300,00 em Belo Horizonte (MG).

Veja o vídeo no canal da Casa do Vinho no Youtube com as
sugestões para o Dia dos Pais - https://youtu.be/blOApklX358

Ca Del Monte Valpolicella Classico Superiore Ripasso
2007 &ndash; R$ 122,00 &ndash; Da região do
Veneto/Valpolicella/Negrar, Itália. Corte das uvas Corvina, Rondinella e
Molinara. O vinho ganha complexidade, corpo e estrutura ao passar por uma
segunda fermentação com as borras do Amarone. Ele mostra um buquê de
cerejas e frutas vermelhas e negras, violeta e amêndoa. Apesar da
profundidade de sabores, é sedoso e quente com uma surpreendentemente
elegante sensação na boca que termina com um toque picante. Carvalho bem
integrado. Este é um vinho que está pronto para o consumo. Harmonização:
carnes assadas e queijos duros.
http://loja.casadovinho.com.br/produto/68/ca+del+monte+valpolicella+ripasso+2007+750ml

Perticaia Montefalco Sagrantino DOCG 2004 &ndash; R$ 235,00 &ndash; Da região de Úmbria, Itália. Uvas 100%
Sagrantino. Cor, vermelho rubi intenso com tons de granada (típico da
varietal Sagrantino).
Bouquet picante, aroma de frutas vermelhas, cereja,
com toque de canela. Com o envelhecimento e refinamento na garrafa um
aroma de ameixas secas vai aparecer. Na boca, muito encorpado e
persistente, taninos bem presentes, com um toque agradável de amargura
(amaronado). Este é um vinho que irá evoluir em garrafa, caso seja armazenado
corretamente ele irá amadurecer por, pelo menos, 10 anos. Wine Advocate
(Robert Parker) 90 pontos: &ldquo;O vinho revela fruta perfumada, mas com bela
densidade e riqueza. Os taninos são firmes, porém bem equilibrados&rdquo;.
Harmonização: ideal com pratos de carne vermelha, caças e queijos maduros.
Wine Spectator: 91pontos. Gambero Rosso: 3 Bicchieri. Veronelli: 95/100 http://loja.casadovinho.com.br/produto/635/montefalco-sagrantino-docg-2004
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Bafarela Grande Reserva 3 Litros - DOC 2011 &ndash; R$ 798,00 &ndash; Da região do Douro, Portugal. Uvas
Touriga Nacional, Touriga Franca e Tinta Roriz. Cor intensa e carregada.
Aroma de grande complexidade e notas florais. Na boca tem boa amplitude
com fruta evidente, focado no floral. Boa estrutura, com taninos densos,
mas finos. Impõe mais pelo frescor do que pela concentração. Final
longo, sedutor e persistente É um vinho que exprime, no seu melhor, a
elegância da Casa Brites Aguiar. Uma edição limitada apresentada somente
em anos excepcionais. Harmonização: maravilhoso com carnes, caças e
queijos intensos. http://loja.casadovinho.com.br/produto/605/bafarela-grande-reserva-doc2011---double-magnum

A mais tradicional importadora de vinhos de Minas Gerais, a
Casa do Vinho &ndash; Famiglia Martini, sugere rótulos especiais para presentear e
degustar com os pais

A
loja também está com promoção de outros rótulos, inclusive com descontos de até
33% na compra de três garrafas, entre eles o italiano Zito Ciró Rosso Classico
Riserva DOC 2007 e os franceses La Béliniere Saint Estephe 2008 e o Mas du
Soleilla Petit Mars 2012. A Casa do Vinho também preparou em seu e-commerce uma
seleção bem variada de opções especialmente para o Dia dos Pais http://loja.casadovinho.com.br/departamento/2/pais/t/1.

Fotos em Alta Resolução disponíveis para
download na Galeria Outra Visão / Casa do Vinho - http://bit.ly/2fq8i5v

Serviços
- Casa do Vinho &ndash; Famiglia Martini Site e E-Commerce - www.casadovinho.com.br
&ndash; Sommelier para chat ou conversa via Skype &ndash; 9 às 12 horas e 13 às 18
horas.
Loja
Barro Preto - Av. Bias Fortes, 1543 &ndash; Barro Preto &ndash; Belo Horizonte (MG) - Tel:
(31) 3337-7177 - Horário de funcionamento: de segunda à sexta-feira de 9h às
19h; aos sábados de 9h às 14h. Estacionamento gratuito com entrada pela rua
Goitacazes, 1020, ao lado da loja.
Loja
Mangabeiras &ndash; Av. Bandeirantes, 504 &ndash; Mangabeiras &ndash; Tel: (31) 3286-7891 Horário de funcionamento: de segunda à sexta-feira de 10h às 20h; aos sábados
de 10h às 14h &ndash; Estacionamento gratuito em frente à loja.
Blog:
http://blogdacasadovinho.blogspot.com
http://www.pqn.com.br
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Facebook:
www.facebook.com/casadovinhobh
Instagram:
www.instagram.com/casadovinhobh

Contatos
para a Imprensa &ndash; Outra Visão Comunicação
Raquel
Aguirre &ndash; (31) 9 9203-0205 &ndash; raquel@outravisao.com.br
Paulo
Cunha &ndash; (31) 9 9275-2887 &ndash; paulo@outravisao.com.br
Outra
Visão Comunicação &ndash; (31) 3657-5060 &ndash; www.outravisao.com.br

Institucional

Casa
do Vinho - Famiglia Martini

Seis décadas de história na importação e comércio de vinhos
exclusivos consolidam a Famiglia Martini como referência em tradição, confiança
e qualidade no mercado de vinhos em Minas Gerais

Criada
por Arthur Martini em 1947, a Casa do Vinho &ndash; Famiglia Martini é a mais antiga
importadora de vinhos em Belo Horizonte (MG) e dispõe de várias opções, entre
vinhos, champagnes e espumantes importados de diversas vinícolas em todo o
mundo. No Brasil, 95% destes rótulos são encontrados exclusivamente na Casa do
Vinho, o que faz com que a loja seja responsável pela maior adega exclusiva de
vinhos importados de Minas Gerais. Para selecionar os produtos, a Famiglia
Martini tradicionalmente percorre o mundo para visitar produtores e degustar in
loco novos rótulos e novas safras. Veja aqui um breve vídeo de dois
minutos sobre a história da Casa do Vinho - https://www.youtube.com/watch?v=Gkm718GxFbs&feature=youtu.be

A
Casa do Vinho &ndash; Famiglia Martini está sob o comando do empresário Armando
Martini que, ao lado de sua esposa Vera Martini e dos filhos Luiza e André
Martini, aposta em produtos diferenciados, importando de diversos países &ndash;
principalmente Itália, França, Espanha, Portugal, Chile e Argentina. Armando é
filho do fundador da Casa do Vinho, Arthur Martini.
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Os proprietários da Casa do Vinho &ndash; Famiglia Martini, Luiza,
Armando e André Martini &ndash; Fotos: Paulo Cunha / Outra Visão Comunicação

Com
mais de seis décadas de tradição na comercialização e importação de vinhos
exclusivos na capital mineira, a importadora é referência em Minas Gerais em vinhos
de qualidade, atendimento especializado e preços competitivos. Instalada
desde 1969 na tradicional loja da Av. Bias Fortes, 1543, hoje a Casa do Vinho
conta também com uma segunda loja no bairro Mangabeiras, na Av. Bandeirantes,
504, inaugurada no ano de 2004.

Mais
do que comercializar bons vinhos, a proposta da Casa do Vinho é apresentar para
cada cliente que a arte de apreciar um bom vinho é uma verdadeira viagem aos
sentidos. Uma viagem única e especial, pois cada garrafa conta uma história,
cada rótulo traz uma experiência e um novo caminho a se descobrir, repleto de
aromas e sabores. Este é o sonho da família Martini: a arte de viver cada
momento, viver cada vinho.

A
história &ndash; Famiglia Martini em Belo Horizonte
A
tradição da família Martini começou com a chegada de Agostino Martini ao Brasil
no fim do século XIX (em 1896), vindo da Itália, da região Bologna, para
recomeçar a vida na recém fundada cidade de Belo Horizonte. O primeiro negócio
iniciado por Agostino foi a fábrica de massas Massas Alimentícias Martini, no
início de 1900. Em 1947, seu filho, Arthur Martini, abriu a Padaria Martini,
que além de pães, vendia pizzas entre outros alimentos e bebidas, inclusive
vinhos. Na década de 1950, Arthur começou a importar e comercializar
vinhos estrangeiros para o mercado de Belo Horizonte e, aos poucos, a venda dos
vinhos se tornou mais forte do que os outros itens da padaria.

Casa do Vinho &ndash; Seis décadas de história na importação e
comércio de vinhos exclusivos consolidam a Famiglia Martini como referência em
tradição, confiança e qualidade no mercado de vinhos em Minas Gerais

No
final da década de 1960, mais precisamente em 1969, Armando Martini, filho do
Arthur Martini, também apaixonado e estudioso pelo mundo dos vinhos, inaugura a
loja Casa do Vinho &ndash; Famiglia Martini na Av. Bias Fortes, 1543, endereço onde
está até hoje, e passa a se dedicar à arte de buscar vinhos saborosos pelo
mundo. Ao longo dos anos, a loja matriz foi se expandindo para proporcionar
mais conforto aos clientes e garantia de qualidade dos produtos, com estoques
totalmente climatizados, área de estacionamento para os clientes e o espaço
Arthur Martini, em homenagem ao pai de Armando, especialmente criado para receber
confrarias e produtores para degustações de vinhos.
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A Casa do Vinho conta também com
uma segunda loja no bairro Mangabeiras, na Av. Bandeirantes, 504, inaugurada no
ano de 2004

Em
2004, a Casa do Vinho inaugura sua segunda unidade, está no bairro Mangabeiras
(Av. Bandeirantes, 504) em Belo Horizonte, e passa a oferecer mais uma opção de
endereço para os clientes encontrarem os rótulos exclusivos importados pela
Famiglia Martini. Também no início da primeira década do século XXI, foi
lançado o primeiro site oficial da Casa do Vinho (www.casadovinho.com.br) e, em 2010, o
Blog (http://blogdacasadovinho.blogspot.com.br),
este assinado pela filha de Armando, Luiza Martini, que periodicamente publica
colunas, notícias, dicas e informações relevantes e interessantes sobre o
universo dos vinhos.

Em
2012, focada no futuro, em consonância com a evolução da empresa da família, a
Casa do Vinho investe na reformulação da sua marca para trazer
contemporaneidade à sua imagem. A empresa passou a assinar &ldquo;Casa do Vinho Famiglia Martini&rdquo;, incorporando o nome Martini à marca com o objetivo de dar
mais personalidade à Casa do Vinho. Em 2014, a empresa lançou o serviço de
E-Commerce. Em 2015, lançou o canal no Youtube https://www.youtube.com/channel/UCXOvByf8QcK903Oh_heMhew.

Fotos em Alta Resolução disponíveis para
download na Galeria Outra Visão / Casa do Vinho - http://bit.ly/2fq8i5v

Serviços
- Casa do Vinho &ndash; Famiglia Martini Site e E-Commerce - www.casadovinho.com.br
&ndash; Sommelier para chat ou conversa via Skype &ndash; 9 às 12 horas e 13 às 18
horas.
Loja
Barro Preto - Av. Bias Fortes, 1543 &ndash; Barro Preto &ndash; Belo Horizonte (MG) - Tel:
(31) 3337-7177 - Horário de funcionamento: de segunda à sexta-feira de 9h às
19h; aos sábados de 9h às 14h. Estacionamento gratuito com entrada pela rua
Goitacazes, 1020, ao lado da loja.
Loja
Mangabeiras &ndash; Av. Bandeirantes, 504 &ndash; Mangabeiras &ndash; Tel: (31) 3286-7891 Horário de funcionamento: de segunda à sexta-feira de 10h às 20h; aos sábados
de 10h às 14h &ndash; Estacionamento gratuito em frente à loja.
Blog:
http://blogdacasadovinho.blogspot.com
Facebook:
www.facebook.com/casadovinhobh
Instagram:
www.instagram.com/casadovinhobh

Contatos
para a Imprensa &ndash; Outra Visão Comunicação
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Raquel
Aguirre &ndash; (31) 9 9203-0205 &ndash; raquel@outravisao.com.br
Paulo
Cunha &ndash; (31) 9 9275-2887 &ndash; paulo@outravisao.com.br
Outra Visão
Comunicação &ndash; (31) 3657-5060 &ndash; www.outravisao.com.br

http://www.pqn.com.br

Fornecido por Joomla!

Produzido em: 24 February, 2018, 05:52

