
Próximo Mês – Tema:  Produtor – Churchill (Douro, Portugal) 
 

Clube 50  Clube 90  Clube 130 
Meio Queijo  Churchill Estate  Churchill Estate Reserva 
Tinto – 2011  Tinto – 2010  Tinto – 2009 

Churchill Estate  Churchill Estate  Churchill Estate 
Portugal – Douro  Portugal – Douro  Portugal – Douro 

WineBrands  WineBrands  WineBrands 
R$56,00  De R$105,00 por R$98,00  De R$158,00 por R$140,00 

Para cancelamento ou pedido maior do vinho do próximo mês, favor comunicar por email 
(contato@clubemalucosporvinho.com.br) até o dia 31/05/14. 
 
 

 

Clube	  
 

 
Maio 2014 

 
Vinho Plexus S.G.M. Safra 2007 (JH95) 
Produtor John Duval Wines País Austrália 
Tipo Tinto Seco Região South Austrália 
Volume 750ml Sub.reg Barossa Valley 
Uvas Shiraz 51%, Grenache 28%, Mourvèdre 21%. Álcool 14,5% 
Importadora KMM Valor De R$285,00 

Por R$140,00 

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

 
 

Histórico 
 
 
John Duval é reconhecido como um dos melhores enólogos do mundo, vindo de uma 
família que ostenta quatro gerações de vinicultores de South Australia. Ele já recebeu 
inúmeras premiações respeitadas como: International Winemaker of the Year 1989 e duas 
vezes Red Winemaker of the Year, em 1991 e 2000. Após 28 anos de carreira, sendo 16 
anos como enólogo-chefe na renomada Penfolds, John mergulhou num projeto próprio 
em 2003. 
 
Ele resolveu utilizar os vinhedos premium da família localizados 
ao sul de Adelaide (Barossa Valley) para lançar seus vinhos. 
Assim nasceram os fantásticos Plexus, Entity e Eligo. 
 
Em 2011, a vinícola recebeu a referência máxima (5 estrelas) do 
Australian Wine Companion, de James Halliday, maior 
especialista em vinhos australianos. 
 
 



Próximo Mês – Tema:  Produtor – Churchill (Douro, Portugal) 
 

Clube 50  Clube 90  Clube 130 
Meio Queijo  Churchill Estate  Churchill Estate Reserva 
Tinto – 2011  Tinto – 2010  Tinto – 2009 

Churchill Estate  Churchill Estate  Churchill Estate 
Portugal – Douro  Portugal – Douro  Portugal – Douro 

WineBrands  WineBrands  WineBrands 
R$56,00  De R$105,00 por R$98,00  De R$158,00 por R$140,00 

Para cancelamento ou pedido maior do vinho do próximo mês, favor comunicar por email 
(contato@clubemalucosporvinho.com.br) até o dia 31/05/14. 
 
 

 
Ficha Técnica 

 
Vinificação: Colheita manual em vinhedos velhos (60 anos para a Grenache e mais de 

100 anos para a Mourvèdre) com baixo rendimento. Cada casta é 
vinificada em separado, produzindo 03 vinhos base diferentes. Ao final 
das fermentações é feita a mistura e o vinho resultante passa para as 
barricas de carvalho francês onde irá estagiar por 16 meses antes de ser 
estabilizado e engarrafado. Não filtrado. 

 
Visual: Rubi Pleno com traços acastanhados. Apresenta intensidade média alta, 

densidade alta e pequeno halo de evolução. 
 
Olfativo: Vinho de aromas quentes, que já se mostram evoluídos. Destacam-se as 

frutas vermelhas e pretas passadas (groselha, amora, mirtilo, ameixa), 
especiarias (canela, noz moscada, pimenta do reino branca), terrosos 
(argila, terra molhada), almíscar, sândalo e chocolate meio amargo. A 
passagem por madeira é marcada pelos aromas de tostado, cedrinho e 
caramelo. Num segundo momento, surgem aromas de torrefação, 
azeitonas pretas e algo de animal (couro, suor). Espetacular. 

 
Gustativo: Ótimo volume de boca, com grande concentração e potência. Acidez, 

álcool e taninos ainda estão bem destacados e mostram capacidade de 
guarda. Corpo alto, intensidade alta e persistência média longa. A boca 
confirma o nariz, com destaque para as frutas negras e a madeira. É um 
vinho com grande estrutura, guloso e quase mastigável. 

 
Combinação: Sem dúvida, antes de tudo, deve-se degustá-lo sozinho. Depois, se quiser 

testa-lo com comida, recomendo: Cortes Bovinos assados com ervas, T-
Bone, Molhos Marrons, Molhos com Linguiça e Molho Chimichurri. Carnes 
de Caça (Javali, Porco Preto, Perdiz) e Cordeiro (carré ou pernil) são 
ótimas idéias. Risotos mais fortes (funghi, pinhão), Mil Folhas de Batata, 
Batatas assadas e Pimentão Vermelho assado combinam bem. 

 
 
 
 

Motivo da Escolha 
John Duval é um dos maiores enólogos do mundo e o Plexus mostra o que há de melhor 
na Austrália. Devido ao desconto que nós conseguimos com a importadora, esse vinho se 
tornou um achado, praticamente imbatível no quesito custo/benefício. Sorte nossa. 
 


