
Próximo Mês – Tema: Jumilla & Valência (Esp). 
 

Clube 50  Clube 90  Clube 130 
Alceño 12 Meses (RP90)  Fuerza (RP90)  Angosto Tinto 

Tinto – 2011  Tinto – 2011  Tinto – 2009 
Bodegas Pedro Luis Martinez  Bodegas EGO  Bodegas El Angosto 

Espanha – Jumilla  Espanha – Jumilla  Espanha – Valência 
Grand Cru  Grand Cru  Decanter 

De R$70,00 por R$58,00  R$83,00  R$136,00 
Para cancelamento ou pedido maior do vinho do próximo mês, favor comunicar por e-mail 
(contato@clubemalucosporvinho.com.br) até o dia 28/02/16. 
 
 

 

Clube	
 

 
Fevereiro 2016 

 
Vinho Gran Reserva Safra 2012 
Produtor Bodega Penedo Borges País Argentina 
Tipo Tinto Seco (FeA – 12M/FA) Região Mendoza 
Volume 750ml Sub.reg Luján de Cuyo 
Uvas Malbec 90%, Cabernet Sauvignon 10%. Álcool 14,3% 
Importadora Wine Lovers Valor R$119,00 

 
Temp.de Guarda 14° Temp.de Serviço 16° Consumir até 2020 

 
 

Histórico 
 
Em 2004, cinco amigos apaixonados por vinhos resolveram realizar o sonho de fazer seus 
próprios vinhos. Depois de muita pesquisa, escolheram a região de Mendoza, na Argentina para 
desenvolver o projeto. Instalaram-se em Luján de Cuyo, conhecida como a “Terra do Malbec”, 
um dos “terroirs” mais elegantes e emblemáticos para os tintos argentinos. O objetivo do grupo 
sempre foi o de elaborar vinhos de alta qualidade por meio do trabalho cuidadoso nos 
vinhedos, produzindo vinhos diferentes, honestos e que expressassem verdadeiramente a sua 
origem. 
 
Os vinhedos estão situados a 1.050 mts sobre o nível do mar, aos pés da Cordilheira dos Andes, 
onde as amplitudes térmicas e a excelente insolação permitem obter uma ótima maturação e 
equilíbrio. 
 
As castas selecionadas são as mais adaptadas ao “terroir” da região, onde prevalece os solos 
profundos e franco arenosos, o manejo dos vinhedos utiliza técnicas de “vitivinicultura de 
precisão” e são empregados apenas agroquímicos de baixo impacto. 
 
Atualmente, eles possuem 69 hectares, sendo 51ha de vinhedos divididos entre: Malbec (24ha), 
Cabernet Sauvignon (12ha), Syrah (06ha), Chardonnay (03ha), Sauvignon Blanc (03ha), 
Cabernet Franc (1,5ha) e Petit Verdot (1,5ha). 
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Ficha Técnica 
 
Vinificação: Colheita manual no final de abril apenas em vinhedos próprios na sub-região 

de Agrelo. Após a seleção e o desengace, cada casta (Malbec 90% e 
Cab.Sauv.10%) foi vinificada em separado com os mostos sofrendo maceração 
à frio (08ºC) durante 03 e 05 dias para extração de cor e aromas mais 
frescos. Em seguida, cada casta passou pela fermentação alcoólica com 
leveduras selecionadas em tanques de aço inox por 08 dias com temperatura 
controlada entre 26ºC e 28ºC e nova maceração por mais 20 dias. O vinho foi 
então cortado e transferido para as barricas de carvalho francês (70%) e 
americano (30%) onde permaneceu 12 meses antes de ser filtrado e 
engarrafado. 

 

 
Visual: Rubi pleno e violáceo. Apresenta intensidade alta, densidade média alta e 

sem halo de evolução. Muito brilhante e intenso. 
 

 
Olfativo: Vinho intenso, onde o primeiro ataque é de frutas vermelhas e negras 

passadas (FVNP – cereja, cassis, amora, mirtilo, ameixa), especiarias (canela, 
zimbro, pimenta do reino, alcaçuz, cravo, páprica) e um intenso toque de 
menta. Em seguida, surgem os aromas do estágio em madeira (chocolate 
meio amargo, tostado e charuto). No final, ainda aparecem aromas florais 
(violeta) e de café em grão, marmelada e doce de banana. É um vinho macio, 
amplo e com muita tipicidade para um Malbec amadeirado. 

 

 
Gustativo: Ótimo volume de boca, guloso, potente e, ao mesmo tempo, macio. 

Apresenta acidez alta, álcool destacado e taninos firmes; o corpo é médio alto 
com intensidade alta e persistência média longa. A boca confirma o nariz e 
ainda traz algo terroso e de ervas secas. É um Malbec cortado com ótima 
estrutura, envolvente e elegante, onde a madeira não sobressai. Equilibrado. 

 

 
Combinação: Deguste sozinho e perceba todo o potencial da Malbec num vinho de alta 

gama. Mas, se quiser leva-lo à mesa, recomendo: Cortes Bovinos argentinos 
ou uruguaios, Cordeiro com Ervas, Kafta e Hamburgers artesanais. Os risotos 
mais fortes e as massas gratinadas são boas opções. Para “beliscar”, sugiro 
os embutidos, salames e presuntos crus. Dentre os queijos, fique com os 
amarelos semi curados. 

 
 

Motivo da Escolha 
Este é um dos melhores vinhos da vinícola e consegue mostrar todo o potencial do “terroir”. 
A combinação entre potência, estrutura e equilíbrio são impressionantes. Ainda tem uns bons 
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anos de guarda e apresenta ótima relação de custo/benefício. 
 


