
 
Próximo Mês – Tema: Região – Bordeaux (França). 

 
Clube 50  Clube 90  Clube 130 

Chateau de L’Estang  Chateau Malescasse  Chateau Maucaillou 
Tinto – 2007  Tinto – 2006  Tinto – 2007 

Chateau de L’Estang  Chateau Malescasse  Chateau Maucaillou 
França – Bordeaux  França – Bordeaux  França – Bordeaux 

Vinos y Vinos  Vinos y Vinos  Vinos y Vinos 
De R$54,00 por R$50,00  De R$109,00 por R$90,00  De R$132,00 por R$128,00 

Para cancelamento ou pedido maior do vinho do próximo mês, favor comunicar por email 
(contato@clubemalucosporvinho.com.br) até o dia 29/02/12. 
 

 

CClluubbee  
 

 

Fevereiro 2012 

 
Vinho Pinot Noir “Jane Hunter” Safra 2009 
Produtor Hunter’s Wines País Nova Zelândia 
Tipo Tinto Seco Região Marlborough 
Volume 750ml Sub.reg Wairau Valley 

Uvas Pinot Noir. Álcool 14% 
Importadora Premium Valor R$112,54 

 
Temp.de Guarda 14° Temp.de Serviço 16° Consumir até 2015 

 

 

Histórico 

 
A vinícola Hunter’s Wines foi fundada em 1979, pelo casal Ernie e Jane Hunter, quando 
adquiriram suas primeiras terras em Blenheim, Marlborough. Nessa época, ninguém 
pensava em ter vinhedos, as fazendas cultivavam grãos ou se dedicavam à pastagem. 
 
Foi a visão empreendedora do casal que transformou a região. Eles plantaram: Riesling, 
Chardonnay, Gewurztraminer, Müller-Thurgau, Cabernet Sauvignon e, como não poderia 
deixar de ser, Sauvignon Blanc e Pinot Noir. Em 1982 obtiveram sua primeira safra de 
qualidade e, em 1986, eles surpreenderam o mundo quando venceram um importante 
concurso de vinhos na Inglaterra (com o Sauvignon Blanc Oak Aged). 
 
A partir desse momento, a Nova Zelândia passou a ser reconhecida e entrava para o 
seleto grupo dos melhores produtores de vinhos do mundo. Infelizmente, em 1987, Ernie 
morreu em um trágico acidente de carro. A partir desse momento, toda a responsabilidade 
do projeto ficou nas mãos de Jane, que soube dar continuidade e prosperou; tornando a 
Hunter’s Wines numa das melhores vinícolas da Nova Zelândia. Em 1992, o “Hunter’s 
Sauvignon Blanc” foi eleito o “Melhor Sauvignon Blanc do Mundo” pelo famoso concurso 
britânico, “International Wine & Spirit Competition”. 
 
 

Curiosidades 

 
O vinho do mês, Pinot Noir 2009, recebeu a medalha de ouro no concurso “New World 
Wine Awards 2011”. 
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Ficha Técnica 
 

Vinificação: Este vinho é todo diferente na elaboração. Foram produzidos pequenos 
lotes usando diferentes técnicas. Parte do mosto fermentou em pequenos 
tonéis de carvalho, outra parte, em grandes tanques de aço inox. A 
temperatura de fermentação foi significativamente mais elevada que o 
normal (32ºC). Parte do vinho resultante passou por barricas novas para 
sofrer a transformação malolática e o restante estagiou em barricas 
usadas por 10 meses. Depois do corte final, o vinho foi clarificado com 
claras de ovos (método tradicional) antes de ser engarrafado. 

 

Visual: Rubi Pleno claro. Intensidade alta e densidade baixa. Não apresenta halo 
de evolução. 

 

Olfativo: Este vinho se mostra fechado logo que é servido, precisando de um 
tempo de taça para mostrar seus aromas. Destacando-se: fruta vermelha 
fresca (morango, mirtilo), floral (rosa vermelha), pimenta vermelha de 
cheiro e algum lácteo. Num segundo momento, surgem aromas de tutti-
frutti, goiaba fresca, alcaçuz. A passagem por madeira é marcada por 
aromas discretos de tostado e caramelo. 

 

Gustativo: Seco e complexo, apresenta acidez destacada com o álcool presente, sem 
incomodar. Os taninos já estão bem macios. O corpo é médio para maior, 
com intensidade alta e persistência média longa. Potente e estruturado, 
os sabores confirmam os aromas, com destaque para: apimentado, 
condimentado, mineral e frutado. Depois de uns 20 minutos o vinho fica 
menos nervoso e mais elegante. Vale a pena esperar. 

 

Combinação: Este vinho é perfeito para combinar com vários pratos, eu recomendo: 
Magret de Pato com molho de frutas vermelhas, Polvo grelhado com 
Páprica, Lagostins grelhados com manteiga e ervas, Pimentões grelhados 
à espanhola, Moqueca Capixaba, Lombo de Atum grelhado, Steak Tartar e 
Escalope de Vitela ao creme de Castanhas Portuguesas. 

 
 
 

Motivo da Escolha 
Para muitos especialistas, a Nova Zelândia possui as melhores condições para o cultivo da 
casta Pinot Noir fora da Borgonha (França). Este vinho tenta mostrar isso através da 
qualidade e estrutura impressionantes. Sem contar que o produtor é uma referência. 
 


