
 
Próximo Mês – Tema: Casta – Cabernet Sauvignon no Novo Mundo. 

 
Clube 50  Clube 90  Clube 130 

Summit 2900 Reserva  Mawson’s  Spencer Bay 
Tinto – 2010  Tinto – 2005  Tinto – 2008 

Volcanes de Chile  Yalumba Winery  Namaqua Winery 
Chile  Austrália – South Australia  África do Sul 
Zahil  KMM  KMM 

R$47,00  De R$99,00 por R$90,00  De R$149,00 por R$130,00 
Para cancelamento ou pedido maior do vinho do próximo mês, favor comunicar por email 
(contato@clubemalucosporvinho.com.br) até o dia 31/07/12. 
 

 

CClluubbee  
 

 

Julho 2012 

  
Vinho Merlot Safra 2008 (JH88) 
Produtor Smithbrook Wines País Austrália 
Tipo Tinto Seco Região Western Austrália 
Volume 750ml Sub.reg Pemberton Valley 
Uvas Merlot 87%, Cabernet Franc 13%. Álcool 14% 
Importadora Wine Society Valor R$110,00 

 
Temp.de Guarda 14° Temp.de Serviço 16° Consumir até 2016 

 

 

Histórico 

 
 
Vinícola “butique” fundada na década de 1980 na porção mais ocidental da Austrália 
(Western Austrália), próxima da cidade de Perth e da famosa região de Margaret River. A 
empresa segue a filosofia orgânica e sustentável, não utilizando defensivos químicos nos 
vinhedos. 
 
Atualmente, possuem cerca de 57 hectares de vinhedos divididos em mais de 40 lotes de 
solos e características distintas. As variedades mais cultivadas são: Sauvignon Blanc, 
Semillon, Chardonnay, Verdelho (brancas), Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, 
Petit Verdot e Shiraz (tintas). As castas brancas são colhidas entre o final de Fevereiro e 
final de Março, enquanto as tintas, entre final de Março e final de Abril. 
 
Em 2010 a vinícola foi vendida para o Fogarty Wine Group, que manteve o conceito e a 
filosofia inicial, garantindo a continuidade desse projeto. 
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Ficha Técnica 

 

Vinificação: Colheita manual realizada no final de Março (Merlot) e início de Abril 
(Cabernet Franc). Depois da seleção e desengace, cada mosto segue em 
separado para um breve período de maceração fria pré-fermentativa. A 
fermentação alcoólica ocorre em tanques de aço inox com temperatura 
controlada. O mosto de Merlot sofre outra maceração (pós-fermentativa) 
de 45 dias. Finalmente, os lotes são misturados e o vinho segue para as 
barricas de carvalho (francês e americano) por um período de 18 meses 
antes de ser engarrafado. 

 

Visual: Rubi pleno com pequeno halo de evolução. Apresenta intensidade média 
alta e densidade média. 

 

Olfativo: Vinho com aromas quentes de frutas pretas passadas, fumo de corda, 
anis e algum herbáceo (louro, folha de chá, sálvia). Num segundo 
momento surgem aromas de chocolate preto, pimenta vermelha e 
groselha. 

 

Gustativo: Na boca se apresenta incrivelmente fresco, contrapondo o nariz. A acidez 
é alta e bem integrada com o álcool bem marcado. Os taninos ainda estão 
bem presentes, mas evoluindo (ligeiro amargor). O corpo é médio para 
maior, com intensidade média alta e persistência média. Os aromas de 
boca confirmam o nariz. 

 

Combinação: Sem dúvida, é um vinho gastronômico, que pede comida. Carnes Bovinas 
Grelhadas (T-Bone, Contrafilé) é a combinação perfeita. Ainda recomendo 
os guisados e caldos de inverno (Puchero, Caldo Verde Português, 
Feijoada Trasmontana, Creme de Lentilha com Lingüiça). Risoto de 
Pinhão ou de Funghi pode ser uma boa alternativa para os vegetarianos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Motivo da Escolha 
Escolhi este vinho por ser um ótimo exemplo do que a Merlot é capaz de apresentar em 
regiões quentes e secas. Gostei da estrutura e da potência, aliada aos taninos ainda bem 
marcados. É um vinho de Inverno, sem dúvida. 
 


