
 
Próximo Mês – Tema: Casta – Tempranillo. 

 
Clube 50  Clube 90  Clube 130 

Finca San Martin  Viña Alberdi Reserva  Campo Alegre 
Tinto – 2008  Tinto – 2005  Tinto – 2008 
Torre de Oña  La Rioja Alta  Bodegas F.Lurton 

Espanha – Rioja  Espanha – Rioja  Espanha – Toro 
Zahil  Zahil  Zahil 

De R$77,00 por R$50,00  De R$122,00 por R$90,00  De R$171,00 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 30/08/12. 
 

 

CClluubbee  
 

 
Agosto 2012 

 
Vinho Spencer Bay – Cabernet Sauvignon Safra 2008 
Produtor Namaqua Winery País África do Sul 
Tipo Tinto Seco Região Olifants River 
Volume 750ml Sub.reg Vredendal 
Uvas Cabernet Sauvignon. Álcool 14,5% 
Importadora KMM Valor De R$149,00 

Por R$130,00 

 
Temp.de Guarda 14° Temp.de Serviço 17° Consumir até 2017 

 
 

Histórico 
 
Entre os produtores do chamado “Novo Mundo”, a África do Sul foi o primeiro país a 
elaborar vinhos em 1660. Em 2002, a parceria entre duas vinícolas (Vredendal e 
Spruitdrift) deu início a um grande projeto inovador que se consolidou em 2007, quando 
mudaram o nome da empresa para “Namaqua Wines”. Hoje, essa vinícola engarrafa mais 
de 35 milhões de litros de vinho e exporta para inúmeros países; estando entre as 20 
maiores marcas de vinhos vendidas no competitivo mercado britânico. 
 
Seus vinhos são o resultado de uma diversa e contrastante região climática, com 
paisagem de extremos e uma infinidade de micro terroirs. As instalações da vinícola ficam 
na cidade de Vredendal, às margens do rio Olifants, artéria que alimenta essa paisagem 
muitas vezes implacável. Com ênfase nos vinhos tintos, as videiras crescem numa terra 
árida, com baixo índice pluviométrico anual (em torno de 165mm) e controlada micro 
irrigação para obter o máximo das uvas. Estas condições, aliadas ao rigoroso trabalho dos 
enólogos, mantêm longe as doenças e pestes, com mínimo tratamento químico. 
 
As variedades mais delicadas são plantadas perto da costa para aproveitar a brisa gelada 
do Atlântico Sul que sopra todas as tardes. Técnicas de manejo de folhagem foram 
implantadas para proteger as frutas do forte sol e, ao mesmo tempo, atingirem o nível de 
maturação desejada. A colheita, manual e mecanizada, é feita de madrugada, das duas às 
cinco horas, iniciando no final de janeiro até fins de março, quando a temperatura passa 
dos 40°C durante o dia e cai para 15°C à noite. 
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Ficha Técnica 

 

Vinificação: Colheita manual em vinhedos com mais de 25 anos. Após a seleção e o 
desengace, o mosto passa por um breve período de maceração antes de 
ser fermentado em cubas de aço inox com temperatura baixa controlada. 
Em seguida, o vinho é transferido para as barricas de carvalho francês 
onde irá estagiar por 24 meses e sofrerá a transformação malolática 
completa. Este vinho não foi filtrado antes do engarrafamento. 

 

Visual: Rubi pleno começando a atijolar. Apresenta pequeno halo de evolução. A 
densidade é média alta e a intensidade alta. 

 

Olfativo: Aromas quentes de frutas pretas passadas (jabuticaba), especiarias 
(cravo da Índia, pimenta do reino), licor de cacau, mentol e frutas secas 
(tâmaras). O estágio em madeira é marcado pelo tostado, couro velho e 
algum defumado. Depois de um tempo, surgem aromas de ervas secas 
(orégano, louro) com um toque de bombom de cereja. 

 

Gustativo: Vinho estruturado e potente. A acidez e o álcool estão bem presentes e 
os taninos, apesar de macios, ainda garantem bons anos de guarda. O 
corpo é alto, com intensidade alta e persistência média longa. É um vinho 
que enche a boca, guloso. Os aromas de boca, além de confirmarem o 
nariz, apresentam um gostoso toque terroso e de couro velho. 

 

Combinação: É um vinho que está evoluindo muito bem na garrafa. Merece decantá-lo 
½ hora antes. Pode ser degustado sozinho, mas ficará perfeito com 
muitos pratos de inverno. Recomendo: Ossobuco, Pernil Assado, Risotos 
(Pinhão, Castanha Portuguesa, Funghi). Carnes de caças também são 
boas pedidas (Javali, Avestruz e Cordeiro). Degustei com uma Polenta 
Mole ao Ragú de Lingüiça Toscana e ficou perfeito. 

 
 
 
 
 
 

Motivo da Escolha 
Excelente cabernet, muito bem feito, equilibrado e com ótima estrutura/complexidade. 
Este vinho mostra muito bem o potencial da casta em regiões remotas e pouco 
tradicionais. Bom potencial de envelhecimento com relação de custo/benefício muito 
positiva. 
 


