
Próximo Mês – Tema: Produtor – Viña Cantagua (Chile). 
 

Clube 50  Clube 90  Clube 140 
Cantagua Cabernet  Cantagua Reserva Cabernet  Gran Reserva Blend 

Tinto – 2014  Tinto – 2014  Tinto – 2013 
Viña Cantagua  Viña Cantagua  Viña Cantagua 

Chile – Valle Central  Chile – Valle Central  Chile – Valle Central 
Optimus Import.  Optimus Import.  Optimus Import. 

R$58,00  R$98,00  De R$142,00 por R$129,00 
Para cancelamento ou pedido maior do vinho do próximo mês, favor comunicar por e-mail 
(contato@clubemalucosporvinho.com.br) até o dia 31/03/16. 
 
 

 

Clube	
 

 
Março 2016 

 
Vinho Angosto Tinto D.O. Safra 2009 (RP91) 
Produtor Bodegas El Angosto País Espanha 
Tipo Tinto Seco (FeA – 12M/F) Região Valência 
Volume 750ml Sub.reg Valência 
Uvas Syrah 50%, Garnacha 30%, Cabernet Franc 20%. Álcool 14% 
Importadora Decanter Valor R$136,00 

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

 
 

Histórico 
 
 
A empresa de agronegócio Viveros Cambra é uma das maiores (e melhores) empresas 
espanholas que desenvolve e comercializa mudas de videiras. Eles possuem mais de 300 
hectares de viveiros, abastecendo o mercado com mudas vitis viníferas e com mudas de porta 
enxertos resistentes a “Philoxera”. 
 
Em 2005, eles resolveram fundar uma vinícola para comemorar os 100 anos da empresa; nascia 
assim, a Bodegas El Angosto em Valência. A adega está instalada numa antiga sede do século 
XIX, na Finca Santa Rosa. 
 
Atualmente, eles contam com 90 hectares de vinhedos, divididos em duas propriedades (Finca 
Santa Rosa e El Angosto) e com capacidade de engarrafar 200 mil garrafas por ano. As castas 
mais cultivadas são: Chardonnay, Moscatel, Sauvignon Blanc, Verdejo, Cabernet Franc, 
Cabernet Sauvignon, Garnacha, Graciano, Petit Verdot, Syrah e Tempranillo. 
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Ficha Técnica 
 
Vinificação: Colheita manual realizada no final de Setembro, apenas em vinhedos 

próprios. Cada casta foi vinificada em separado. Após a seleção e o 
desengace, os mostos seguiram para as cubas de aço inox onde ocorreu a 
fermentação alcoólica em temperatura média (24ºC) e com leveduras 
selvagens. Em seguida, os vinhos base foram transferidos para barricas de 
carvalho (francês de segundo uso) de 500 litros onde estagiaram por 12 
meses, ocorrendo a transformação malolática total. Por último, o corte e a 
estabilização antes de ser engarrafado. 

  

 
Visual: Rubi pleno, começando a atijolar. Apresenta intensidade alta, densidade 

média alta e sem halo de evolução. 
 

 
Olfativo: O primeiro ataque é de Frutas Negras em Compota (FNG – ameixa, mirtilo), 

especiarias intensas (pimenta branca, pau de canela, zimbro, noz moscada), 
animal (couro, almíscar, suor) e terroso (tijolo, estrada de terra). A passagem 
por madeira é discreta e marcada pelo tostado leve e serragem. Depois de 
algum tempo, surgem aromas de incenso (sândalo), funghi e “sous bois”. 
Muito complexo e envolvente. 

 

 
Gustativo: Apresenta ótimo volume de boca com acidez e álcool destacados e taninos 

ainda bem presentes (evoluindo). O corpo é médio, com intensidade média e 
persistência longa. Os aromas de boca confirmam o nariz e ainda trazem: 
frutas vermelhas (amora, cereja), mentolado, ervas secas (sálvia, tomilho) e 
um toque amadeirado maior. Muito elegante, estruturado, amplo e, ao 
mesmo tempo, pronto para beber. 

 

 
Combinação: Este vinho pede grelhados, desde os Cogumelos Selvagens e Pimentões, até 

as Caças com Ervas. Molhos Vermelhos intensos (Arrabiata, Matriciana, 
Putanesca), Steak au Poivre, Filé na Mostarda, Magret de Pato, Cordeiro, 
Coelho, Bochecha de Boi recheada e Porchetta. Se esfriar muito, ainda 
recomendo: Risoto de Funghi, Cassoulet, Feijoada Transmontana e outros 
pratos com Bacon. Dentre os queijos, um Manchego seria perfeito. 

 
 
 

Motivo da Escolha 
Excelente vinho feito a partir de um corte inusitado. É um vinho complexo e com ótimo 
potencial, mostrando muito bem o que uma região quase desconhecida pode produzir e que 
a Espanha não é feita só de Tempranillo. Saúde. 
 


