
Próximo Mês – Tema:  Argentinos Potentes para Inverno. 
 

Clube 50  Clube 90  Clube 130 
Reserva Malbec  Gran Malbec  Numina Gran Corte 

Tinto – 2011  Tinto – 2009  Tinto – 2011 
Bodega Salentein  Bodega Flechas de los Andes  Bodega Salentein 

Argentina – Mendoza  Argentina – Mendoza  Argentina – Mendoza 
Zahil  Zahil  Zahil 

De R$78,00 por R$58,00  De R$111,00 por R$98,00  R$129,00 
Para cancelamento ou pedido maior do vinho do próximo mês, favor comunicar por email 
(contato@clubemalucosporvinho.com.br) até o dia 31/07/14. 
 
 

 

Clube	  
 

 
Julho 2014 

 
Vinho “Adoremus” Safra 2001 
Produtor Bodegas Vega Sauco País Espanha 
Tipo Tinto Seco Região Toro 
Volume 750ml Sub.reg --- 
Uvas Tempranillo. Álcool 14% 
Importadora Ravin Valor De R$225,00 

Por R$140,00 

 
Temp.de Guarda 14° Temp.de Serviço 16° Consumir até 2018 

 
 

Histórico 
 
Vinícola familiar fundada em 1991 pelo famoso enólogo Wenceslau Gil Durantez 
(conhecido como “Wences”). O início desse sonho começou um pouco antes (década de 
1970), quando ele trabalhava para diversas bodegas nas regiões de Ribera del Duero, 
Cigales e Rueda. Ele viajava muito entre um projeto e outro, mas sempre quis ter a sua 
própria vinícola. Em 1978, ele conheceu a região de Toro (Noroeste da Espanha) e 
percebeu que ali seria o lugar perfeito para a realização do seu sonho. 
 
Em 1986, Wenceslau comprou seus primeiros vinhedos da casta “Tinta de Toro” (nome 
local da Tempranillo) e, em 1991 lançou no mercado os primeiros rótulos da vinícola. 
Apesar do sucesso imediato, o objetivo sempre foi o de manter-se pequeno, quase 
artesanal, para garantir a tipicidade dos seus vinhos e o controle absoluto sobre todos os 
estágios de produção. 
 
Atualmente, a bodega possui 22 hectares de vinhedos, 1000 barricas de carvalho (francês 
e americano) e exporta 60% da produção. Eles também possuem outro projeto vinícola de 
muito sucesso, a Bodegas Gil Luna. 
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Ficha Técnica 

 
Vinificação: As uvas são provenientes dos vinhedos mais antigos da propriedade (35 

anos) e com baixo rendimento. Depois da seleção e desengace, o mosto 
seguiu para a fermentação alcoólica lenta (25 dias) em tanques de aço 
inox com temperatura controlada (média). Em seguida, sofreu maceração 
pós fermentativa antes do estágio de 18 meses em barricas de carvalho 
(70% francesas e 30% americanas). Foi engarrafado sem filtração e 
permaneceu mais 12 meses na adega antes de ser comercializado. 

  

 
Visual: Rubi evoluído e atijolado. Apresenta intensidade alta, densidade média e 

halo de evolução médio. 
 

 
Olfativo: A estrutura aromática deste vinho mostra muito bem a sua evolução na 

garrafa. O primeiro ataque é de frutas pretas bem passadas (jabuticaba, 
ameixa preta), frutas vermelhas confitadas (morango, amora), frutas 
secas (tâmara, amêndoa) e muita especiaria (canela, noz moscada). 
Depois, surgem os aromas evolutivos de animal (couro velho, caça, pelo), 
fumo de corda, alcaçuz e algo terroso (argila, estrada de terra). A longa 
passagem por madeira é marcada pelos aromas de cedro, baunilha, 
torrefação e cacau. Muito complexo. 

 
Gustativo: Vinho bem evoluído, elegante e complexo, que ainda se mostra fresco e 

potente. Acidez, álcool e taninos bem equilibrados, corpo alto e sem 
amargor final. Apresenta intensidade alta e persistência média longa. 
Muito elegante e com ótimo volume de boca. Confirma nariz e ainda 
mostra mais algumas surpresas: bala de café, mentol e sumo de carne. 
Sem dúvida e um vinho masculino, potente e de raça, que está no seu 
melhor momento. 

 
Combinação: Neste estágio de evolução, este vinho deve ser degustado sozinho, sem 

dúvida. Mas, se quiserem leva-lo à mesa, recomendo: Carne de Caça 
assada, Carré de Cordeiro com ervas, pratos trufados ou com funghi, 
Magret de Pato e Costela no Bafo. Molhos marrons ou a base de café 
também são boas pedidas. Os queijos tipo “grana” combinam muito bem. 

 
 

Motivo da Escolha 
Sem dúvida, um dos grandes vinhos da região de Toro em seu melhor momento de 
evolução. Meu objetivo era mostrar para vocês todo esse potencial e amadurecimento. 
Sem contar, claro que conseguimos uma condição comercial espetacular. 
 


