
 
Próximo Mês – Tema: Casta – Merlot. 

 
Clube 50  Clube 90  Clube 130 

Atrium Merlot  Merlot Califórnia  Merlot 
Tinto – 2009  Tinto – 2008  Tinto – 2008 

Miguel Torres  Bogle Vineyards  Smithbrook 
Espanha – Penedês  EUA – Califórnia  Austrália – Western Australia 

Devinum  Wine Lovers  Wine Society 
De R$60,85 por R$50,00  R$85,00  R$110,00 

Para cancelamento ou pedido maior do vinho do próximo mês, favor comunicar por email 
(contato@clubemalucosporvinho.com.br) até o dia 30/06/12. 
 

 

CClluubbee  
 

 

Junho 2012 

 
Vinho Yertabulti Vineyard Shiraz Safra 2005 
Produtor Knappstein Wines País Austrália 
Tipo Tinto Seco Região South Australia 
Volume 750ml Sub.reg Clare Valley 
Uvas Shiraz. Álcool 14,5% 
Importadora Wine Society Valor R$130,00 

 
Temp.de Guarda 14° Temp.de Serviço 16° Consumir até 2017 

 

 

Histórico 
 

 
A empresa foi fundada em 1850 em Clare Valley, inicialmente só produzia cerveja e seu 
nome era Clare Brewery. Em 1878, Fanny Filgate se junta a Willian Richardson e criam a 
Enterprise Brewery. Porém, em 1916, por força da lei, a cervejaria foi fechada. Somente 
em 1969, Tim Knappstein compra a empresa e a transforma na Knappstein Enterprise 
Winery & Brewery, agora produzindo cerveja e vinho. A primeira safra foi logo em 1974. 
 
O vinhedo “Yertabulti” foi criado em 1995 (ano da plantação das mudas) na melhor área 
identificada com o solo “Terra Rossa” em Clare Valley. Excelente exposição solar, baixo 
rendimento por planta e controle hídrico são alguns dos fatores que explicam o sucesso 
desse produtor. O enólogo responsável é Paul T.Smith. 
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Ficha Técnica 
 

Vinificação: Colheita manual realizada entre os dias 10 e 20 de Março de 2005. Depois 
da seleção e desengace, os bagos sofrem uma delicada prensagem para 
que estourem. O mosto (suco + cascas) é transferido para pequenos 
tanques abertos onde ocorrerá a fermentação alcoólica (de 07 a 10 dias). 
Durante esse tempo, o mosto é remontado 04 vezes ao dia para obter 
maior extração de aromas e pigmentos. Finalizada a fermentação, o vinho 
é transferido para as barricas novas de carvalho francês onde irá estagiar 
por 14 meses antes de ser filtrado e engarrafado. A transformação 
malolática ocorre em 100% do vinho. 

 

Visual: Rubi Pleno e profundo. Densidade média alta e intensidade alta. 
Apresenta ligeiro halo de evolução. 

 

Olfativo: Este vinho é explosivo em aromas logo ao primeiro contato. Frutas 
vermelhas passadas, mentol, especiarias (cravo, pimenta branca) e algum 
terroso são os principais marcadores. Depois de algum tempo, surgem 
aromas de chocolate, bala de café e algum tostado. O estágio em 
madeira é evidente, porém, elegante e equilibrado. 

 

Gustativo: Intenso e envolvente. A acidez e o álcool apesar de se destacarem, estão 
bem integrados. Os taninos ainda estão presentes, mas já são macios. 
Bom equilíbrio de estrutura com potência. Corpo médio alto, com 
intensidade alta e persistência média longa. Os sabores confirmam o 
nariz, com destaque para as frutas, chocolate e algum terroso. 

 

Combinação: Vinho muito elegante, equilibrado e quase meditativo. Merece calma para 
ser degustado, de preferência, sozinho. Mas, se for acompanhar algum 
prato, recomendo um carré de cordeiro ou outra carne de caça com ervas 
e molhos estruturados. Os queijos e as lingüiças curadas também são 
boas opções. 

 
 
 
 
 

Motivo da Escolha 
Este é um excelente Shiraz australiano, com muita tipicidade e estrutura. Mostrando que 
é possível fazer vinhos elegantes, estruturados e complexos; sem aquela marcação 
excessiva de madeira e álcool. 
 


