
Próximo Mês – Tema: Produtor – Haras de Pirque (Chile). 
 

Clube 50  Clube 90  Clube 130 
Carmenère Reserva  Hussonet Cabernet Sauvignon  Albis 

Tinto – 2013  Tinto – 2011  Tinto – 2005 
Haras de Pirque  Haras de Pirque  Haras de Pirque 

Chile – Valle Central  Chile – Valle Central  Chile – Valle Central 
WineBrands  WineBrands  WineBrands 

De R$69,00 por R$58,00  R$89,00  De R$253,00 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 30/09/15. 
 
 

 

Clube	
 

 
Setembro 2015 

 
Vinho Pinot Noir Safra 2006 (JH94) 
Produtor Stonier Winery País Austrália 
Tipo Tinto Seco (FeA – 15M/FA) Região Victoria 
Volume 750ml Sub.reg Mornington Peninsula 
Uvas Pinot Noir. Álcool 14% 
Importadora KMM Valor De R$208,00 

Por R$140,00 
 

Temp.de Guarda 14° Temp.de Serviço 16° Consumir até 2017 
 
 

Histórico 
 
 
Vinícola familiar fundada em 1977 pelo casal Brian e Noel Stonier. Localizada na cidade de 
Merricks, na micro região de Mornington Peninsula (província de Victoria), considerada uma das 
mais frias e adequadas para o cultivo de castas de amadurecimento curto. 
 
Em 1978, plantaram os primeiros vinhedos de Chardonnay e, em 1982, com a receita da 
primeira safra de vinhos brancos, plantaram os vinhedos de Pinot Noir. Quatro anos depois, 
com a primeira safra de tintos, o sucesso já estava garantido pelas ótimas avaliações que seus 
vinhos recebiam. 
 
O início dos anos 1990 foi marcado pela construção de uma nova adega de fermentação e 
envelhecimento. Os vinhedos ocupavam 06 hectares e seus vinhos começavam a ser 
exportados. O London International Wine Challenge, um dos mais respeitados concursos de 
vinhos do mundo, conferiu ao “Stonier Reserve Chardonnay 1999” os títulos de “Melhor 
Chardonnay” e de “Melhor Vinho Branco” em 2001. 
 
Hoje, a vinícola possui ainda tímidos 18 hectares de vinhedos de Chardonnay e Pinot Noir, 
produzindo algo em torno de 330 mil garrafas; sempre disputadas. A direção técnica da 
empresa está nas mãos do talentoso enólogo Michael Symons e dos técnicos Will Byron e Luke 
Buckley (ex-Knappstein). 
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Ficha Técnica 
 
Vinificação: Colheita manual em apenas um vinhedo de mais de 20 anos. Após a seleção e 

o desengace, 85% das uvas foram esmagadas e juntadas aos 15% de bagos 
intactos para serem fermentadas em tanques abertos de aço inox com 
remontagens manuais diárias. Após 22 dias, o vinho foi prensado e 
transferido para barricas de carvalho francês (15% novas), onde estagiou por 
15 meses antes de ser filtrado e engarrafado. A transformação malolática 
ocorreu nas barricas. 

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

halo médio de evolução. 
 
Olfativo: O primeiro ataque é de frutas secas (FS – figo, uva passa, tâmara), frutas 

vermelhas passadas (FVP – morango, groselha), especiarias (canela, alcaçuz, 
gengibre) e terrosos (terra molhada, argila, tijolo). A passagem por madeira é 
discreta, marcada pelos aromas de resinas, assoalho, madeira velha. Num 
segundo momento, surgem aromas de pasta de azeitona preta, funghi, couro 
velho, almíscar e um toque balsâmico (sândalo). Se tiver paciência e deixar o 
vinho abrir um pouco mais na taça, você será recompensado com aromas 
terciários de estábulo, flores secas (alfazema), sumo de carne, “sous bois” e 
trufas. É um vinho em constante mudança aromática. 

 
Gustativo: Este vinho está no seu auge, muito elegante, complexo e estruturado. A 

acidez bem marcada está em equilíbrio com o álcool e com os taninos finos e 
macios. Apresenta corpo médio alto, intensidade alta e persistência muito 
longa. A boca é envolvente e harmônica, confirmando os aromas de nariz; 
não possui arestas. Um grande vinho no seu ponto mais alto. 

 
Combinação: Simplesmente sozinho. 
 
 
 
 
 

Motivo da Escolha 
Um dos mais espetaculares Pinot Noir que eu já degustei fora da Borgonha. Já se apresenta 
evoluído e a complexidade aromática impressiona. Se fosse resumi-lo numa única palavra, 
seria “soberbo”. Ah, sem contar o desconto, vale cada centavo. Não é à toa que recebeu 
94pts do James Halliday!  
 


