
 
Próximo Mês – Tema: Região – Bordeaux (França). 

 
Clube 50  Clube 90  Clube 130 

Chateau de L’Estang  Chateau Malescasse  Chateau Maucaillou 
Tinto – 2007  Tinto – 2006  Tinto – 2007 

Chateau de L’Estang  Chateau Malescasse  Chateau Maucaillou 
França – Bordeaux  França – Bordeaux  França – Bordeaux 

Vinos y Vinos  Vinos y Vinos  Vinos y Vinos 
De R$54,00 por R$50,00  De R$109,00 por R$90,00  De R$132,00 por R$128,00 

Para cancelamento ou pedido maior do vinho do próximo mês, favor comunicar por email 
(contato@clubemalucosporvinho.com.br) até o dia 29/02/12. 
 

 

CClluubbee  
 

 

Fevereiro 2012 

 
Vinho Pinot Noir Safra 2009 

Produtor Bodegas Zorzal País Argentina 

Tipo Tinto Seco Região Mendoza 

Volume 750ml Sub.reg Valle de Uco 

Uvas Pinot Noir. Álcool 13,5% 

Importadora Grand Cru Valor R$36,00 

 
Temp.de Guarda 14° Temp.de Serviço 16° Consumir até 2014 

 
 

Histórico 

 
A Bodegas Zorzal é um projeto familiar dos irmãos Michelini (Juan Pablo - enólogo, Matias 
- enólogo consultor e Gerardo - administração). Foi fundada no início deste século e a sua 
primeira colheita foi em 2008. Atualmente possui cerca de 70ha de vinhedos próprios 
localizados na micro região de Gualtallary, em Tupungato (Mendoza). 
 
É uma bodega pequena, mas bastante funcional; produzindo tudo por gravidade, 
dispensando o uso de bombas. A região possui grande amplitude térmica, baixíssimo 
índice pluviométrico (menor que 200mm por ano) e está a 1350 metros de altitude; 
condições fundamentais para produzir bons vinhos. Os vinhedos são irrigados 
artificialmente com as águas do degelo dos Andes. 
 
 
 

Curiosidades 

 
Zorzal é o nome de uma ave que habita a Cordilheira dos Andes e que apresenta um 
canto muito melódico e passional. Segundo os argentinos, semelhante ao Tango. 
 



 
Próximo Mês – Tema: Região – Bordeaux (França). 

 
Clube 50  Clube 90  Clube 130 

Chateau de L’Estang  Chateau Malescasse  Chateau Maucaillou 
Tinto – 2007  Tinto – 2006  Tinto – 2007 

Chateau de L’Estang  Chateau Malescasse  Chateau Maucaillou 
França – Bordeaux  França – Bordeaux  França – Bordeaux 

Vinos y Vinos  Vinos y Vinos  Vinos y Vinos 
De R$54,00 por R$50,00  De R$109,00 por R$90,00  De R$132,00 por R$128,00 

Para cancelamento ou pedido maior do vinho do próximo mês, favor comunicar por email 
(contato@clubemalucosporvinho.com.br) até o dia 29/02/12. 
 

 
Ficha Técnica 

 
Vinificação: Colheita manual de uvas provenientes de apenas um vinhedo em 

Gualtallary (Tupungato, Valle de Uco), localizado a 1.300 metros de 
altitude. As uvas sofrem desengace, prensagem e seguem para um breve 
período de maceração pré-fermentativa em tanques de aço inox com 
temperatura baixa. A fermentação alcoólica ocorre nos mesmos tanques. 
Depois, o vinho é transferido para barricas usadas de carvalho para sofrer 
a transformação malolática. Em seguida, ocorre a trasfega para outras 
barricas onde o vinho irá estagiar por 10 meses antes de ser engarrafado. 
Todo o processo ocorre por gravidade, não há utilização de bombas. 

 
Visual: Rubi Pleno. Apresentando ótima intensidade e densidade para um Pinot 

Noir. Não apresenta halo de evolução. 
 
Olfativo: Fresco e impactante. Aromas de frutas vermelhas maduras/passadas 

(morango, amora, cereja, framboesa), goiaba vermelha, especiarias 
(cravo, anis estrelado). O estágio em madeira é marcado pelos aromas de 
tostado, caramelo e algum chocolate. 

 
Gustativo: Ligeiramente quente. Apresenta acidez e álcool equilibrados, sem 

destaque. Os taninos são sutis e macios. Seco com corpo é médio para 
maior, intensidade média alta e persistência média. Destaque para o 
ataque inicial de boca, que surpreende. 

 
Combinação: Vinho fácil de gostar e pronto para beber. Ótima opção de tinto para as 

noites quentes de verão. Pode ser degustado sozinho, sem compromisso. 
Mas também combina com massas ou carnes bovinas com molhos 
vermelhos de média estrutura. Carnes grelhadas com molhos barbecue ou 
chutneys. Culinária asiática com toques de páprica ou currys. 
Experimentei (e gostei) com hamburger artesanal e queijo cheddar. 

 
 
 
 

Motivo da Escolha 
Sem dúvida uma ótima opção de Pinot Noir do Novo Mundo com excelente relação de 
custo/benefício. Este vinho mostra muito bem as principais características da casta fora 
da sua terra natal, Borgonha. Além disso, é a chance de degustar um Pinot Noir com 
algum estágio em madeira (pouco comum nessa faixa de preço). 
 


