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Clube 
 

 
Junho 2015 

 
Vinho Catharina Safra 2006
Produtor Steenberg Vineyards País África do Sul
Tipo Tinto Seco (FeA – 20M/F) Região Cape Town
Volume 750ml Sub.reg Constantia Valley
Uvas Cab.S.53%, Sy.23%, M.17%, Cab.F.5%, Neb.2%. Álcool 13%
Importadora WineBrands Valor De R$274,00

Por R$140,00
 

Temp.de Guarda 14° Temp.de Serviço 16° Consumir até 2021 

 
Este vinho está no melhor momento dele e isso irá durar até 2018. 

 
 

Histórico 
 
Steenberg significa “montanha de pedra”. Antigamente a vinícola era chamada de ”Swaaneweide”, que 
significa “o lugar onde os cisnes se alimentam”. O nome foi dado por Catharina Ras, então proprietária 
daquelas terras. Não se sabe se foi em homenagem àqueles pássaros que ela imaginou serem cisnes 
(mas na verdade eram gansos, uma vez que cisnes não são comuns na África do Sul, menos ainda em 
Constantia) ou à saudade de sua terra natal, na costa báltica da Alemanha. 
 
Os primeiros vinhos produzidos na propriedade datam de cerca 1695. Em 1990 a propriedade foi 
comprada pela JCI (Johannesburg Consolidated Investments) e, em 2005, a empresa foi comprada pela 
Graham Beck’s Kangra Group. 
 
Atualmente, possuem cerca de 63ha de vinhedos, dos quais 60% são de variedades brancas (Sauvignon 
Blanc, Semillon, Chardonnay e Muscat de Frontignan) e 40% de tintas (Cabernet Sauvignon, Merlot, 
Cabernet Franc, Pinot Noir e Shiraz). A vinícola foi uma das pioneiras a cultivar a dificílima casta italiana 
Nebbiolo em Cape Town. 
 
Das 2 mil caixas de produção inicial, a Steenberg produz hoje cerca de 60 mil caixas por ano, 
exportando para 15 países o equivalente a 55% de sua produção. Os vinhos da Steenberg são muito 
gastronômicos graças às particularidades do terroir, o que garante tipicidade das variedades, acidez 
firme e longevidade. Sua filosofia é de que “os vinhos nascem nos vinhedos e então seguem para a 
vinícola”. 
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Ficha Técnica 
 
Vinificação: Colheita manual apenas nos melhores vinhedos da vinícola. Após a seleção 

e o desengace, cada casta foi vinificada em separado. A fermentação 
alcoólica ocorreu em tanques de aço inox, variando entre 15 e 20 dias 
(dependendo da casta) e com temperatura controlada em torno dos 30ºC. 
Após a prensagem, cada vinho foi transferido para barricas de carvalho 
francês (73% novas) onde ocorreu a transformação malolática e estagiou 
por 20 meses. No final, foi feito o corte (assemblage), estabilização e 
engarrafamento. 

 
Visual: Rubi Pleno. Apresenta intensidade alta, densidade média alta e, de forma 

surpreendente, sem halo de evolução. 
 
Olfativo: O primeiro ataque é de Frutas Negras Passadas (FNP – ameixa, jabuticaba, 

mirtilo), Frutas Vermelhas em Geléia (FVG – amora, cassis), especiarias 
(canela, zimbro, pimenta do reino) e hortelã. Logo em seguida, surgem 
aromas terrosos, animal (couro velho), figo seco e algum balsâmico. A 
passagem por madeira é marcada pelo fumo de corda, tabacco, tostado e 
um delicioso chocolate. Muito complexo e com notas evoluídas. 

 
Gustativo: Ótimo volume de boca, muito bem feito, no auge. Acidez alta, álcool bem 

marcado e taninos ainda firmes. Vinho seco, sem amargor, com corpo alto, 
intensidade alta e persistência longa. Vinho estruturado e ainda potente; 
carnudo, guloso e equilibrado por cima. A boca confirma o nariz, lembra um 
Bordeaux de raça. Recomendo decantar por 01 hora e pode 
apresentar borra. 

 
Combinação: Vinho de meditação, para ser degustado sozinho. Mas, se for à mesa, 

recomendo: Guisados, Cordeiro assado, Linguiças defumadas e Pato 
assado. Uma rabada ou um arroz de suã seriam perfeitos. Dentre os 
queijos, prefiro os amarelos curados e os tipo grana. 

 
 
 
 
 
 

Motivo da Escolha 
Um dos melhores vinhos tintos da África do Sul que eu já degustei e que está no seu 
melhor momento. Um belo corte de uvas com grande potencial. Sem contar que o desconto 
conseguido para o nosso Clube o torna irresistível. 
 


