
 
Próximo Mês – Tema: Produtor – Domaines Perrin. 

 
Clube 50  Clube 90  Clube 130 

La Vieille Ferme Rouge  Perrin Réserve Rouge  Saint Joseph 
Tinto – 2011  Tinto – 2009  Tinto – 2009 

Domaines Perrin  Domaines Perrin  Nicolas Perrin 
França – Rhône  França – Rhône  França – Rhône 

World Wine  World Wine  World Wine 
R$48,00  R$73,00  De R$145,00 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 31/01/13. 
 

 

CClluubbee  
 

 

Janeiro 2013 

 
Vinho Sauvignon Blanc Safra 2007 
Produtor White Oak Winery País Estados Unidos 
Tipo Branco Seco Região Califórnia 
Volume 750ml Sub.reg Russian River 
Uvas Sauvignon Blanc. Álcool 13,6% 
Importadora Wine Lovers Valor R$102,00 

 
Temp.de Guarda 14° Temp.de Serviço 16° Consumir até 2014 

 

Histórico 
 
Nascido em Los Angeles, Bill Myers trabalhou como empreiteiro e pescador de salmão no 
Alasca. Durante a década de 1970, mudou-se para a bucólica cidade de Healdsburg 
(Califórnia), vendeu seu barco e comprou seu primeiro vinhedo em Alexander Valley. Bill 
montou uma pequena sala de degustação próxima da praça central da cidade e começou 
a fazer vinhos. Rapidamente se tornou conhecido por produzir maravilhosos Chardonnay e 
Zinfandel. Mas também apresentou um Sauvignon Blanc que viria a ser o vinho 
emblemático da White Oak Vineyards & Winery. 
 
Em 1991, recebeu o seu primeiro prêmio, “Sonoma County Harvest Fair Sweepstakes 
Award” por seu Sonoma County Chardonnay 1990. Em 1997, formou uma aliança com a 
Burdell Properties para continuar a expansão de sua vinícola. Don Groth e Burdell 
Properties trouxeram mais de 750 hectares de ótimas vinhas de Napa Valley e do Russian 
River Valley para a vinícola. 
 
Em 1998 foi inaugurada a nova sede da vinícola, uma impressionante adega de estilo 
mediterrâneo numa das áreas mais belas de Alexander Valley.  
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Ficha Técnica 

 
Vinificação: Colheita manual realizada nas manhãs mais frias de Outubro. Depois do 

desengace e prensagem, o mosto seguiu para os tanques de aço inox. A 
fermentação ocorreu em temperatura baixa (22º a 26º) com leveduras 
selecionadas e não foi utilizada a transformação malolática com o intuito 
de preservar a acidez natural. Em seguida, o vinho estagiou com as 
borras (“sur lie”) antes de ser estabilizado e engarrafado. 

 
Visual: Amarelo dourado claro, brilhante e com intensidade média alta. Não 

apresenta halo de evolução. 
 
Olfativo: Grande amplitude aromática, destacando-se as frutas amarelas maduras 

(pêssego, nectarina, nêspera, maracujá), maçã, pêra, florais (flor de 
laranjeira), algum mineral e “gooseberry”. O estágio “sur lie” é marcado 
pelos aromas de amendoim torrado, coco, açúcar mascavo e calda doce e 
pode confundir alguns confrades com a marcação típica de madeira. 

 
Gustativo: Vinho seco, estruturado e potente que apresenta acidez e álcool 

destacados. O corpo é médio para maior com intensidade média alta e 
persistência media longa. A boca confirma os aromas de nariz, com 
destaque para os toques frutados. 

 
Combinação: Este vinho está no seu momento ótimo, pleno; fácil de beber e de gostar. 

É gastronômico e acompanha muito bem pratos exóticos das culinárias 
Thai e Indiana. Recomendo peixes gordos assados nas folhas de 
bananeira, peixes defumados, pintado na brasa, costela de tambaqui e 
casquinha de siri. Saladas exóticas e mais elaboradas também são ótimas 
escolhas. Dentre os queijos, recomendo os moles derretidos e servidos 
com geléias ou mel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivo da Escolha 
Excelente sauvignon blanc que foge da tipicidade da casta, mas que apresenta uma complexidade 
invejável. Feito sem passagem por madeira, mas com estágio nas borras (“sur lie”), seus aromas 
são deliciosos, deixando a boca macia. Ótima opção de custo/benefício. 
 


