
Próximo Mês – Tema:  Bordeaux Clássico Tinto. 
 

Clube 50  Clube 90  Clube 130 
Le Bordeaux de Maucaillou  Ronan by Clinet  Les Granges de Rothschild 

Tinto – 2010  Tinto – 2011  Tinto – 2011 
Château Maucaillou  Château Clinet  Domaines Rothschild 
França – Bordeaux  França – Bordeaux  França – Bordeaux 

Vinos & Vinos  Vinos & Vinos  Zahil 
De R$97,00 por R$58,00  De R$109,00 por R$98,00  De R$147,00 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 30/04/15. 
 
 

 

Clube 
 

 
Abril 2015 

 
Vinho Zinfandel – Dry Creek Valley Safra 2009
Produtor Pezzi King Winery País EUA
Tipo Tinto Seco (FeA – 18M/F) Região Califórnia
Volume 750ml Sub.reg Sonoma
Uvas Zinfandel 85%, Petite Syrah 10%, Syrah 5%. Álcool 15,8%
Importadora Wine Lovers Valor De R$159,00

Por R$140,00
 

Temp.de Guarda 14° Temp.de Serviço 16° Consumir até 2019 

 
 

Histórico 
 
 
James Rowe, proprietário da vinícola Pezzi King, tem orgulho de sua origem e tradição italianas, 
porém sua paixão por agricultura está centrada em sua experiência de criança nos ranchos dos 
vales da Califórnia Central. Pezzi King combina os sobrenomes das famílias. Os Rowes 
estabeleceram a vinícola em 1993, quando Jim descobriu um terroir bonito fincado nas colinas 
do Dry Creek Valley durante uma visita a região de São Francisco. Ciente da superioridade do 
terroir e cativado pela beleza natural do lugar, James comprou os 137 acres e iniciou uma 
transformação para criar o famoso vinho Zinfandel neste famoso vale de apelação chamado Dry 
Creek. 
 
Hoje, Jim Rowe e sua esposa Cynthia, gerenciam a vinícola como uma empresa. Cynthia Rowe 
se envolve com a estratégia e o planejamento do negócio. Jim Rowe gerencia a produção do 
vinho com a missão de fazer o melhor vinho possível. Desde 2006, a vinícola Pezzi King ganhou 
17 medalhas de ouro e 22 medalhas de prata em competições de vinho e está cotado como um 
dos melhores Zinfandels do mundo. Patrick Saboe, enólogo formado pela UC Davis, está à 
frente do processo de criação de vinhos superiores desde o outono de 2006. 
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Ficha Técnica 
 
Vinificação: A colheita é manual com baixo rendimento. Após a prensagem, o mosto 

sofre maceração pré-fermentativa em baixa temperatura para extração dos 
aromas mais frescos e frutados. A fermentação alcoólica ocorre em tanques 
de aço inox com temperatura controlada. Este vinho sofre transformação 
malolática total e estágio em madeira (carvalho francês por 18 meses). 

 
Visual: Rubi Pleno sem traços violáceos. Muito intenso e brilhante, apresentando 

grande concentração de extratos corantes. Não possui halo de evolução. 
 
Olfativo: Vinho com aromas quentes de frutas pretas passadas, ginja, especiarias 

(noz moscada) e algo de almiscarado e couro velho. A marcação de 
madeira é perceptível pelos aromas de chocolate, defumados e tostados. 

 
Gustativo: Na boca, este vinho se apresenta equilibrado por cima. A acidez, álcool e 

taninos estão muito presentes e apontam para o potencial de 
envelhecimento. É encorpado com intensidade alta e persistência média 
longa. Está evoluindo muito bem na garrafa. A complexidade aromática 
impressiona. 

 
Combinação: Sem dúvida, um dos melhores exemplares dessa casta que eu já degustei. 

Impressiona pela estrutura e complexidade. Recomendo que seja 
degustado sozinho, sem pressa. Se possível, deixe o vinho respirar 
(decantar) por 01 hora antes de servir. Mas, se mesmo assim, quiser servi-
lo com algo mais, recomendo: Cordeiro, Javali, Cabrito ou queijos duros 
curados. 

 
 
 

Motivo da Escolha 
. 
 


