
Próximo Mês – Tema:  Casta - Verdicchio. 
 

Clube 50  Clube 90  Clube 130 
“Albiano” Verdicchio  “Salmariano” (3-BIC)  “Podium” (RP90) 

Branco – 2013  Branco – 2009  Branco – 2012 
Marotti Campi  Marotti Campi  Garofoli 
Itália – Marche  Itália – Marche  Itália – Marche 

Fernanda Teixeira Repres.  Fernanda Teixeira Repres  Grand Cru 
De R$60,00 por R$51,00  De R$90,00 por R$86,00  R$125,00 

Para cancelamento ou pedido maior do vinho do próximo mês, favor comunicar por email 
(contato@clubemalucosporvinho.com.br) até o dia 31/12/14. 
 
 

 

Clube 
 

 
Dezembro 2014

 
Vinho Sideral Safra 2010 (93-Desc)
Produtor Viña Altaïr País Chile
Tipo Tinto Seco (FeM – 12M-F) Região Valle Central
Volume 750ml Sub.reg Valle del Rapel
Uvas Cab.Sauv.45%, Syrah 29%, Carmenère 16%, Cab.Franc 6%, 

Petit Verdot 3%, Petit Syrah 1%. 
Álcool 14%

Importadora Grand Cru Valor R$131,00

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

 
 

Histórico 
 
 
Empresa fundada em 2001 e localizada no Valle do Cachapoal (Rapel), bem aos pés da 
Cordilheira dos Andes. Este é um projeto pequeno e focado apenas para a produção de vinhos 
Tops. 
 
Pertencente ao competente grupo “VSPT Wine Group”, que administra, entre outras marcas: 
Tarapacá, San Pedro, Santa Helena, Casa Rivas, Viña Leyda (Chile), Bodega La Celia e Bodega 
Tamarí (Argentina). 
 
A empresa produz apenas 02 vinhos, ambos de alta gama, com forte estilo francês e sempre 
relacionados entre os melhores do Chile: Altaïr e Sideral. Atualmente possuem 72 hectares de 
vinhedos, as castas mais cultivadas são: Cabernet Sauvignon, Carmenère, Syrah, Cabernet 
Franc e Petit Verdot e a direção técnica está sob a responsabilidade dos enólogos Ana María 
Cumsille e Pascal Chatonnet. 
 
 

Curiosidade 
 
O nome da vinícola, “Altaïr”, é uma referência à estrela de mesmo nome da Constelação da 
Águia (“Aquila”) que pode ser vista nos dois hemisférios. Essa simbologia exprime o desejo da 
empresa em unir o Velho e Novo Mundo do vinho. 
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Ficha Técnica 

 
Vinificação: Colheita manual apenas em vinhedos próprios. Após a seleção, cada casta 

foi vinificada em separado. Todas sofreram fermentação alcoólica em tonéis 
de carvalho francês com temperatura controlada. Em seguida, cada vinho 
base foi transferido para barricas de carvalho francês (novas e de segundo 
uso) onde estagiou por 12 meses com transformação malolática completa. 
Somente no final desse período é que os enólogos estabeleceram as 
proporções de cada casta para formar o vinho final. Engarrafado sem 
filtragem. Recomendo decantar por 01 hora, pelo menos. 

 

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

muito alta, quase intransponível e sem halo de evolução. 
 

 
Olfativo: O primeiro ataque é quente, de frutas vermelhas e pretas passadas 

(ameixa, cereja, cassis, framboesa, groselha), especiarias (canela, cravo, 
anis, menta) e um leve toque vegetal muito característico dos grandes 
vinhos chilenos. Em seguida, surgem aromas terrosos (terra molhada, 
argila), animal (couro, sela, almíscar) e floral (violeta, jasmim). A passagem 
por madeira é bem marcada pelos tostados, caramelo, fumo de corda e 
uma pegada de chocolate amargo. Muito complexo. 

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

destacada, álcool equilibrado e taninos bem presentes, mas redondos. 
Apresenta corpo alto, intensidade média alta e persistência longa. A boca 
confirma o nariz, mas evolui durante muito tempo na taça. Muito 
harmônico, mesmo sendo potente e estruturado. Um grande vinho. 

 
Combinação: Recomendo que você dê um presente a si mesmo e deguste este vinho 

sozinho. Aprecie um grande vinho chileno e faça um brinde ao Ano Novo. 
Se for leva-lo à mesa, escolha queijos curados e embutidos com 
personalidade. Só isso. 

 
 
 
 
 

Motivo da Escolha 
Sem dúvida alguma, um dos grandes vinhos do Chile. Estruturado e complexo, é o irmão 
mais novo do famoso “Altaïr”. Escolhi este vinho para fechar o ano com chave (taça) de 
ouro. Espero que você desfrute cada gota desta maravilha. Saúde e ótimo 2015. 
 


