
 
Próximo Mês – Tema: Casta – Shiraz/Syrah. 

 
Clube 50  Clube 90  Clube 130 

Richland Shiraz  Shiraz  Yertbulti Shiraz 
Tinto – 2009  Tinto – 2008  Tinto – 2005 

Westend Estate Wines  Mandolin Winery  Knappstein Wines 
Austrália – New South Wales  EUA – Central Coast AVA  Austrália – Clare Valley 

KMM  Wine Lovers  Wine Society 
De R$52,00 por R$50,00  R$85,00  De R$139,00 por R$130,00 

Para cancelamento ou pedido maior do vinho do próximo mês, favor comunicar por email 
(contato@clubemalucosporvinho.com.br) até o dia 31/05/12. 
 

 

CClluubbee  
 

 

Maio 2012 

 
Vinho Porto Tawny Safra Não Safrado 

Produtor Burmester País Portugal 

Tipo Tinto Fortificado Região Douro 

Volume 750ml Sub.reg Vinho do Porto DOC 

Uvas Tinta Amarela, T.Barroca, T.Cão, T.Roriz. Álcool 20% 

Importadora Adega Alentejana Valor De R$62,80 
Por R$50,00 

 
Temp.de Guarda 14° Temp.de Serviço 18° Consumir até 2018 

 
 

Histórico 
 
A Casa Burmester é uma empresa que possui mais de 250 anos de história. Sua origem remonta 
ao ano de 1750, quando os amigos Henry Burmester e John Nash se estabeleceram em Vila Nova 
de Gaia e iniciaram o comércio e exportação de Vinhos do Porto para o Império Inglês e outros 
países da Europa. 
 
As uvas são provenientes de 02 vinhedos distintos, ou como se diz na região, de 02 Quintas. A 
Quinta de São Luis, localizada na margem esquerda do Douro, próxima da cidade de Pinhão, na 
denominação “Cima Corgo”. Ela é reconhecidamente uma das vinícolas mais antigas, 
emblemáticas e representativas da região, onde as castas principais são: Touriga Nacional, 
Touriga Francesa, Tinta Barroca e Tinta Roriz. Detalhe importante é que nesta Quinta, as castas 
foram plantadas misturadas. Já a Quinta de Arnozelo está localizada rio a cima, próxima da cidade 
de Vila Nova de Foz Côa, na denominação “Douro Superior”. Possui mais de 100ha de vinhedos 
mais jovens, que foram cuidadosamente plantados, respeitando a casta em questão. A Touriga 
Nacional predomina nesta Quinta. 
 
Como de costume, as caves de envelhecimento localizam-se na cidade de Vila Nova de Gaia. Elas 
impressionam os visitantes pelo tamanho e pela quantidade de vinhos estocados e envelhecendo 
em barricas, grandes tonéis e cascos neutros. Imperdível. 
 
Em 1999, os descendentes da família Burmester venderam todo o negócio para o Grupo Amorim. 
Logo em seguida, esse grupo foi incorporado ao Grupo Sogevinus, um dos maiores de Portugal. 
Que hoje representa as seguintes marcas: Barros, Burmester, Calem, Gilbert’s e Kopke. 
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Ficha Técnica 

 
Vinificação: Este vinho é o resultado da mistura de vários vinhos base fermentados 

em aço inox com maceração prolongada e envelhecidos em balseiros de 
carvalho. O blending (mistura) busca uma complexidade de 04 anos. Em 
seguida, o vinho resultante segue para envelhecimento em tonéis de 
carvalho de 550 litros, onde irá sofrer a oxidação proposital que confere o 
estilo Tawny. 

 
Visual: Rubi evoluído e acastanhado. Apresenta halo de evolução típico. 

Densidade média e intensidade alta. 
 
Olfativo: Complexo e explosivo ao primeiro contato. Apresenta aromas de frutas 

secas (nozes, tâmaras, amêndoas), frutas desidratadas (figo seco, ameixa 
preta, casca de laranja), especiarias (noz moscada), groselha. O estágio 
prolongado em madeira é marcado pelos aromas de baunilha, tostado, 
caramelo queimado, torrefação e algum chocolate. O aspecto oxidado 
também pode ser facilmente percebido. 

 
Gustativo: Elegante e harmônico. O álcool se destaca como era de se esperar, 

porém, sem mascarar a acidez marcante. Os taninos estão bem evoluídos 
e o toque de oxidação deixa um gosto delicioso à boca. Não é um vinho 
seco, mas a doçura não compromete o equilíbrio. Corpo médio alto, com 
intensidade alta e persistência longa, quase meditativa. Os sabores de 
boca confirmam os aromas de nariz. 

 
Combinação: Pode ser degustado sozinho ou acompanhando inúmeras sobremesas. 

Recomendo os doces sírios com frutas secas, as tortas de nozes e 
amêndoas, os doces folhados. Dentre os queijos, sugiro os curados de 
massa semi dura: Chevrotin, Epoisses, Mimolette, Morbier, Münster, 

Reblochon, Saint-Paulin. 
 
 
 
 
 
 
 

Motivo da Escolha 
Excelente opção de Tawny para se conhecer o estilo marcante desses Portos. É um vinho 
estruturado, bem elaborado e com ótima “pegada” tawny. A relação custo/benefício com 
o desconto é uma das melhores do mercado. Recomendo sempre ter em casa. 
 


