
 
Próximo Mês – Tema: Região – Ribera del Duero, Espanha. 

 
Clube 50  Clube 90  Clube 130 

Miros   Miros Crianza  Miros Reserva 
Tinto – 2006  Tinto – 2002  Tinto – 2002 

Bodegas Peñafiel  Bodegas Peñafiel  Bodegas Peñafiel 
Espanha – Ribera del Duero  Espanha – Ribera del Duero  Espanha – Ribera del Duero 

Wine Lovers  Wine Lovers  Wine Lovers 
De R$73,00 por R$58,00  De R$108,00 por R$92,00  De R$149,00 por R$133,00 

Para cancelamento ou pedido maior do vinho do próximo mês, favor comunicar por email 
(contato@clubemalucosporvinho.com.br) até o dia 30/08/13. 
 

 

CClluubbee  
 

 
Agosto 2013 

 
Vinho Kuyen Blend Safra 2010 (WE92) 

Produtor Bodega Antiyal País Chile 

Tipo Tinto Seco Região Valle del Maipo 

Volume 750ml Sub.reg --- 

Uvas Syrah 57%, Cab.Sauv.28%, Carmenère 13%, Petit Verdot 2%. Álcool 14,5% 

Importadora Vinos e Vinos Valor De R$157,00 
Por R$132,00 

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

 
 

Histórico 

 
 
A Viña Antiyal é um vinícola familiar, fundada em 1996 pelo famoso enólogo chileno, 
Álvaro Espinoza. Muitas vezes reconhecida como a primeira “vinícola de garagem” do 
Chile, a empresa só produz vinhos de alta gama com uma tiragem muito pequena. 
 
“Antiyal” é uma palavra Mapuche (idioma do Chile nativo) que significa "filhos do sol". Eles 
praticam as técnicas orgânicas e biodinâmicas no manejo dos vinhedos como um meio de 
buscar os mais verdadeiros sabores das terras que nos cercam no Vale do Maipo. 
 
Em 1998, primeira safra comercializada, foram produzidos apenas 10 barris (3.000 
garrafas) do vinho ícone, “Antiyal”. Em 2001, foi lançado o segundo grande rótulo da 
vinícola, Kuyen, que significa “lua” em Mapuche. 
 
Atualmente, a vinícola continua “boutique”, produzindo apenas 7.000 garrafas do Antiyal e 
12.000 do Kuyen em minúsculos 08 hectares no Valle del Maipo. Sem dúvida, é um 
achado. 
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Ficha Técnica 
 
Vinificação: Colheita manual em vinhedos selecionados com filosofia orgânica entre o 

final de Abril e meio de Maio. Após a seleção e o desengace, cada casta foi 
vinificada em separado. As fermentações ocorreram em pequenos tanques 
de aço inox (max.de 05 tons) com temperatura controlada (26 graus) e 
com leveduras nativas. Os vinhos passaram por várias remontagens e 
longas macerações (média de 26 dias) antes de serem prensados. Em 
seguida, foi feito o corte (“assemblage”) e o vinho resultante foi trasfegado 
para barricas de carvalho francês (novas, de primeiro e segundo anos) 
onde ocorreu a transformação malolática e o estágio de 12 meses antes de 
ser estabilizado e engarrafado. Vinho não filtrado. 

 
Visual: Rubi Pleno ainda com traços violáceos. Apresenta intensidade alta e 

densidade média alta. Sem halo de evolução. 
 
Olfativo: Inicialmente, apresenta aromas de frutas vermelhas e pretas maduras 

(cereja, amora, framboesa, cassis, ameixa), florais (violeta, lavanda), 
especiarias (cravo, pimentas em pó, alcaçuz, noz moscada) e algum 
balsâmico. O estágio em madeira é marcado pelos aromas de tostado, 
torrefação, cedro (resina) e baunilha. 

 
Gustativo: Potente, estruturado e complexo. Apresenta bom equilíbrio entre acidez, 

álcool e taninos. O corpo é médio para maior, com intensidade alta e 
persistência média longa. Sem dúvida um vinho de inverno, que preenche 
a boca com os mesmos aromas do nariz, além de algo mineral. 

 
Combinação: É um vinho que precisa de algum tempo de aeração. Pode ser degustado 

sozinho, mas irá crescer muito acompanhando pratos de inverno. 
Recomendo: Guisados, Ensopados, Caças com molhos escuros, Ossobuco, 
Coq au Vin e outros. Dentre os queijos, os amarelos prensados e curados, 
tipo Grana, são os mais indicados. 

 
 
 
 
 

Motivo da Escolha 

Excelente exemplar de vinho top chileno, produzido por um dos maiores enólogos do 
país, Álvaro Espinoza. A vinícola boutique trabalha com os conceitos orgânicos de manejo 
e já ganhou inúmeros prêmios internacionais. 
 


