
Próximo Mês – Tema: Pinot Noir na Austrália. 
 

Clube 50  Clube 90  Clube 130
Pinot Noir “King Valley”  Pinot Noir “Beechworth”  Pinot Noir 

Tinto – 2014  Tinto – 2008  Tinto – 2006 
Richland – Calabria Wines  Brokenwood  Stonier Winery 

Austrália – Riverina  Austrália – Hunter Valley  Austrália – Victoria 
KMM  KMM  KMM 

De R$74,00 por R$58,00  De R$157,00 por R$98,00  De R$208,00 por R$140,00 
Para cancelamento ou pedido maior do vinho do próximo mês, favor comunicar por e-mail 
(contato@clubemalucosporvinho.com.br) até o dia 31/08/15. 
 
 

 

Clube 
 

 
Agosto 2015 

 
Vinho Stromboli Safra 2012
Produtor LPG Wines País Brasil
Tipo Tinto Seco (FeA – 15M/FA) Região Rio Grande do Sul
Volume 750ml Sub.reg Bento Gonçalves
Uvas Syrah, Merlot, Malbec, Cab.Sauv, Pinot Noir. Álcool 14%
Importadora Direto do Produtor (1.200 garrafas) Valor De R$160,00

Por R$128,00
 

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

Histórico 
 
A vinícola LPG Wines foi fundada em 2008 por 03 amigos: dois enólogos (um português e outro 
brasileiro) e um engenheiro agrônomo brasileiro. O objetivo deles era produzir vinhos de 
qualidade elevada, utilizando as técnicas de “Agricultura de Precisão” e “Segmentação de 
Colheita”. Esses conceitos são relativamente novos e estão sendo utilizados em poucos países 
(ainda). O foco está na melhoria da qualidade da uva para a produção de um bom vinho. São 
produções únicas e exclusivas com a baixa tiragem por hectare. 
 
A vinícola não possui vinhedos próprios; trabalha apenas com parceiros (agricultores) que 
trabalham seguindo as diretrizes do projeto. As castas que estão sendo utilizadas são: 
Sauvignon Blanc, Chardonnay (brancas), Cabernet Sauvignon, Malbec, Merlot, Pinot Noir e 
Syrah (tintas). 
 
Cada vinho produzido tem um estilo próprio, nem sempre vinculado à região; poderíamos dizer 
que são “vins de garage” com produções muito pequenas, as vezes nem chegam a 3 mil 
garrafas. 
 

Comentário 
 
Este novo estilo de produzir vinhos apresenta vários desafios e envolve novos custos. Acredito 
que o tempo irá dizer se é apenas uma moda passageira ou uma nova forma de “colocar o ovo 
em pé”. Nós, os apaixonados por vinhos, com certeza estaremos atentos aos próximos passos. 
Enquanto isso, vamos desfrutando e degustando essas maravilhas. 
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Ficha Técnica 
 
Vinificação: As uvas são provenientes de diversos vinhedos de baixos rendimentos da região da 

Serra Gaúcha (Bento Gonçalves). Todo o processo utiliza a técnica de 
“Vitivinicultura de Precisão”. Após a seleção e o desengace, cada casta é 
vinificada em separado, utilizando pequenos tanques de aço inox com temperatura 
controlada. Os vinhos bases são misturados e o resultado é transferido para barricas 
de carvalho francês e americano onde irá estagiar por 15 meses antes de ser 
engarrafado. Foram produzidas apenas 1.200 garrafas! 

 
Visual: Rubi Pleno, ainda violáceo. Apresenta intensidade alta, densidade média e sem halo 

de evolução. 
 
Olfativo: Primeiro ataque de frutas vermelhas e negras maduras (FVNM – framboesa, 

morango, amora, cassis, cereja, ameixa, mirtilo), especiarias (canela, cravo, zimbro, 
pimenta do reino) e terroso (argila, barro). Em seguida, surgem aromas de azeitonas 
pretas, balsâmico, um discreto floral (violeta) e herbáceo (orégano, chá, louro). A 
passagem por madeira é marcada pelos aromas de torrefação, caramelo, serragem e 
fumo de corda. Muito amplo e persistente. 

 
Gustativo: Bom volume de boca, com acidez alta, álcool bem marcado e taninos presentes e 

macios. Apresenta corpo médio para maior, intensidade média alta e persistência 
média longa. A boca, além de confirmar os aromas de nariz, ainda apresenta um 
toque animal (couro, sela) e algo defumado (bacon). Vinho elegante, estruturado e 
com estilo italiano. 

 
Combinação: Vinho para ser degustado sozinho, tentando perceber todos os detalhes. Mas, 

também, se mostra bem gastronômico. Caças e cortes bovinos com pouca gordura 
são mais recomendados. Molhos marrons ou vermelhos apurados, risotos de inverno 
e guisados (puchero, feijoada transmontana) são ótimas pedidas. Os caldos de 
inverno e polenta com ragu de linguiça podem surpreender. Dentre os queijos, 
prefiro os amarelos semicurados. 

 
 
 
 
 

Motivo da Escolha 
Os vinhos da LPG Wines surpreenderam todo o mercado. São vinhos únicos, diferentes de 
tudo que estava sendo feito na Serra Gaúcha. Já ganharam vários prêmios e continuam a 
desafiar os especialistas. Acredito que o nosso Clube precisava conhecer essa novidade. 
 


