
Próximo Mês – Tema: Vinho  Rosé. 
 

Clube 50 Clube 50  Clube 90  Clube 130 
Poker Face Artero Rosado  Côte Bleue – Provence  Ramato 

Rosé – 2012 Rosé – 2012  Rosé – 2011  Rosé – 2012 
Westend Estate Viña Muñoz  J.L.Colombo  Attems 

Austrália Espanha  França  Itália 
KMM Decanter  Decanter  Ravin 

R$53,00 R$43,00  R$86,40  R$128,00 
Para cancelamento ou pedido maior do vinho do próximo mês, favor comunicar por email 
(contato@clubemalucosporvinho.com.br) até o dia 28/02/14. 
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Vinho Indian Wells – Cabernet Sauvignon Safra 2010 
Produtor Ch.Saint Michelle País Estados Unidos 
Tipo Tinto Seco Região Washington 
Volume 750ml Sub.reg Columbia Valley 
Uvas Cab.Sauv.80%, Syrah 14%, Merlot 3%, Malbec 2%, 1% Cab.Franc Álcool 14,5% 
Importadora WineBrands Valor R$138,00 

 
Temp.de Guarda 14° Temp.de Serviço 16° Consumir até 2020 

 
 

Histórico 
 
Empresa originalmente familiar, fundada em 1954 sob o nome de American Wine 
Company; é considerada por muitos como uma das mais emblemáticas vinícolas 
americanas. Sua história se confunde com a própria história da viticultura do estado de 
Washington. A vinícola foi uma das pioneiras na elaboração de vinhos finos a partir de 
castas “vitis viníferas”. 
 
Em 1972, foram plantadas as primieras videiras num segundo vinhedo, chamado Cold 
Creek, e, em 1976, surgiram os primeiros rótulos desse projeto. Ainda em produção, esses 
vinhedos estão entre os mais renomados do Estado. 
 
Hoje em dia, a vinícola possui 05 propriedades distintas, cultivando cerca de 3.500 ha !!! 
As castas mais utilizadas são: Chardonnay, Riesling, Cabernet Sauvignon e Merlot e a 
produção é de, aproximadamente, 12 milhões de garrafas por ano. 
 
 

Curiosidade 
 
A linda sede da vinícola é um castelo de estilo francês (château) construído a pedido do 
Barão Frederick Stimson para ser um refúgio de caça e de descanço. Atualmente, é 
considerada uma das sedes mais charmosas dos Estados Unidos, atraindo milhares de 
visitantes. 
 
Em 2004, a conceituada revista “Wine Enthusiast” elegeu o Château Ste.Michelle como a 
vinícola americana do ano. 
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Ficha Técnica 

 
Vinificação: Colheita manual dos melhores vinhedos da vinícola. Cada casta foi 

vinificada em separado e após as fermentações alcoólicas, cada mosto 
passou por diferentes tempos de maceração pós fermentativa. O vinho foi 
cortado antes de seguir para o estágio de 16 meses em carvalho 
(americano e francês), onde também ocorreu a transformação malolática 
completa. 

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

densidade alta, quase impenetrável e sem halo de evolução. 
 
Olfativo: O primeiro ataque de nariz é de frutas vermelhas e pretas passadas 

(amora, ameixa, cassis) com um delicioso toque mentolado. Depois, 
surgem aromas de frutas secas (figo, tâmara), pimenta branca e 
especiarias (noz moscada, canela, zimbro). A passagem por madeira é 
marcada pelos aromas de funghi, fumo de corda e bananada. Muito 
complexo e amplo. 

 
Gustativo: É um vinho com ótimo volume de boca, quase mastigável. Acidez, álcool e 

taninos estão bem presentes e equilibrados por cima. É um vinho seco com 
corpo alto, intensidade alta e persistência longa. Mas, não se engane; ele 
ainda está bem jovem e irá evoluir muito bem nos próximos anos. A boca 
confirma o nariz com destaque para chocolate, “cocoa”, baunilha e os 
frutados. 

 
Combinação: Este é um grande vinho para se degustar sozinho, de preferência. Mas, se 

for à mesa, recomendo: Cordeiro, Cabrito, Stinco de Javali, Kafta, Risoto 
de Funghi Porcini e pratos com molhos marrons apurados. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Motivo da Escolha 
Sem dúvida alguma, este é um dos melhores vinhos que Washington já produziu. 
Estruturado, complexo e, ao mesmo tempo, elegante. Mostra muito bem o potencial 
desse estado pouco conhecido por nós. Vinho de Guarda. 
 


