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Clube	
 

 
Novembro 2015 

 
Vinho EQ – Chardonnay Safra 2012 (91RP) 
Produtor Matetic Vineyards País Chile 
Tipo Branco Seco (FeM – 06M/SL – 11M/F) Região Aconcagua D.O. 
Volume 750ml Sub.reg V.del San Antonio 
Uvas Chardonnay. Álcool 14% 
Importadora Grand Cru Valor De R$164,00 

Por R$138,00 
 

Temp.de Guarda 12° Temp.de Serviço 12° Consumir até 2021 
 
 

Histórico 
 
Empresa familiar fundada em 1999 por Jorge Matetic. O objetivo inicial representava um 
desafio: apresentar ao mercado chileno vinhos feitos com a casta francesa Syrah em clima frio. 
Para tanto, o local escolhido para os vinhedos foi o Valle de San Antonio, no subdistrito de El 
Rosario, distante apenas 08 Kms do litoral. 
 
Esse vale possui características únicas de clima e de solo, sendo especialmente indicado para as 
castas mais “frias”. Outra preocupação do projeto original era produzir vinhos com a menor 
intervenção possível, para tanto, adotaram o manejo orgânico dos vinhedos e as práticas 
biodinâmicas de vinificação. 
 
Atualmente a vinícola possui 150 hectares de vinhedos divididos em 03 parcelas: Viñedo Valle 
Hermoso, Viñedo Santo Tomás e Viñedo Rosario. As principais castas cultivadas são: 
Chardonnay, Sauvignon Blanc, Riesling, Gewürztraminer (brancas), Pinot Noir, Syrah e Cabernet 
Franc (tintas). A direção enológica está a cargo dos experientes Paula Cárdenas e Ken 
Bernards. 
 
A adega tem capacidade para processar 300 mil litros/ano e o fluxo do vinho em todas as 
etapas de produção é por gravidade. Em 2014, a Matetic foi eleita a “Vinícola do Ano” pela 
revista Wine&Spirits. 
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Ficha Técnica 
 
Vinificação: Colheita manual realizada em apenas um vinhedo (El Rosario) seguindo os preceitos 

biodinâmicos. Após a seleção e o desengace, os bagos foram esmagados 
delicadamente para não machucar as cascas e não romper as sementes. A 
fermentação alcoólica ocorreu em barricas de carvalho francês (estilo de vinificação 
da Borgonha) de vários tamanhos com leveduras selvagens. A transformação 
malolática ocorreu apenas num lote de barricas para aumentar a complexidade 
aromática, sem comprometer o frescor e a acidez. O vinho ainda permaneceu mais 
06 meses em contato com as borras (“sur lie”) antes de ser transferido para outras 
barricas de carvalho francês onde estagiou por 11 meses. 

 
Visual: Amarelo dourado claro. Apresenta intensidade alta, densidade média e sem halo de 

evolução. 
 
Olfativo: O primeiro ataque é uma explosão de aromas de frutas tropicais brancas e amarelas 

maduras (FBAM – abacaxi, pêssego, manga, nêspera, damasco), frutas secas (FS – 
macadâmia, amendoim, nozes), floral doce e algo de “Torrone”. Num segundo 
momento surgem aromas de leite de coco, coco queimado, manteiga e 
“butterscotch”. No final, surgem aromas florais mais frescos (camomila, melissa), 
ervas (erva doce, sálvia) e um mineral que remete para um salgado, quase maresia. 
Muito amplo e complexo. 

 
Gustativo: Ótimo volume de boca e potência. Acidez alta, álcool destacado e um ligeiro amargor 

residual (devido a fermentação em madeira) que não atrapalha em nada. Apresenta 
corpo médio para maior, intensidade alta e persistência muito longa. Na boca 
mostra-se cremoso, gordo, quase untuoso e bem marcado nos aromas minerais. O 
tostado da madeira remete à fava de baunilha. Delicioso e ainda jovem. 

 
Combinação: Quando me deparo com um vinho destes, prefiro degusta-lo sozinho, tentando 

entender todos os seus nuances. É um vinho mutante, que irá mudar 
constantemente na taça. Mas, se for inevitável leva-lo à mesa, escolha uma 
preparação à altura. Minhas sugestões seriam: Lagosta com manteiga e ervas, 
Congrio Rosa ao molho branco, peixes da Bacia Amazônica (Tambaqui, Filhote, 
Pirarucu, Curimbatá), Salmão grelhado com molho de Manga, Escalope de Vitela com 
Foie Gras, Pato com Laranja, Casquinhas gratinadas (siri, truta, camarão)... Dentre 
os queijos, recomendo: Maasdam, Gruyere, Brie, Camembert e Chabichou. 

 
 

Motivo da Escolha 
Sem dúvida alguma, estamos diante de um dos melhores Chardonnays do Chile. Estrutura, 
potência e elegância trabalhando de forma harmônica. Para mim, este vinho lembra um 
pouco os Meursault (Borgonha) e apresenta ótima capacidade de guarda. 
 


