
 
Próximo Mês – Tema: Casta – Merlot. 

 
Clube 50  Clube 90  Clube 130 

Atrium Merlot  Merlot Califórnia  Merlot 
Tinto – 2009  Tinto – 2008  Tinto – 2008 

Miguel Torres  Bogle Vineyards  Smithbrook 
Espanha – Penedês  EUA – Califórnia  Austrália – Western Australia 

Devinum  Wine Lovers  Wine Society 
De R$60,85 por R$50,00  R$85,00  R$110,00 

Para cancelamento ou pedido maior do vinho do próximo mês, favor comunicar por email 
(contato@clubemalucosporvinho.com.br) até o dia 30/06/12. 
 

 

CClluubbee  
 

 

Junho 2012 

 
Vinho Richland Shiraz Safra 2009 

Produtor Westend Estate Wines País Austrália 

Tipo Tinto Seco Região New South Wales 

Volume 750ml Sub.reg Riverina 

Uvas Shiraz. Álcool 14,5% 

Importadora KMM Valor De R$52,00 
Por R$50,00 

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

 
 

Histórico 

 
Em 1927, um casal de imigrantes italianos (Francesco e Elizabeth Calábria) comprou 
apenas 02 hectares de ótimas terras no condado de Griffith (coração de Riverina), 
província de New South Wales. A intenção era cultivar vinhedos e produzir uvas de ótima 
qualidade para vender. 
 
No final da Segunda Guerra Mundial (1945) o casal resolve fundar uma empresa vinícola 
familiar, Calábria Wines, para comercializar seus próprios vinhos. O sucesso foi imediato, 
com inúmeros reconhecimentos e prêmios. 
 
Em 1974, o filho, Bill Calábria, assumiu os negócios da família e alterou o nome da 
empresa para Westend Estate Wines. Até hoje, ele comanda essa vinícola familiar de 
sucesso internacional, onde a linha “3 Bridges” é benchmark para os vinhos da região. 
 
Produzem algo em torno de 06 milhões de garrafas por ano. 
 
 

Curiosidade 

 
Bill Calábria é portador de uma rara alergia provocada pelos ácidos encontrados no vinho. 
Dessa forma, ele não pode degustar (engolir, mais precisamente) os próprios vinhos que 
produz. Somente a paixão, a visão e a determinação podem justificar o esforço e o 
sucesso desse produtor. 
 



 
Próximo Mês – Tema: Casta – Merlot. 

 
Clube 50  Clube 90  Clube 130 

Atrium Merlot  Merlot Califórnia  Merlot 
Tinto – 2009  Tinto – 2008  Tinto – 2008 

Miguel Torres  Bogle Vineyards  Smithbrook 
Espanha – Penedês  EUA – Califórnia  Austrália – Western Australia 

Devinum  Wine Lovers  Wine Society 
De R$60,85 por R$50,00  R$85,00  R$110,00 

Para cancelamento ou pedido maior do vinho do próximo mês, favor comunicar por email 
(contato@clubemalucosporvinho.com.br) até o dia 30/06/12. 
 

 

Ficha Técnica 

 
Vinificação: Colheita mecânica e manual nos diversos vinhedos da família. Após a 

seleção e desengace, o mosto segue para tanques de aço inox onde irá 
ocorrer a fermentação alcoólica. O estilo de fermentação segue a tradição 
australiana: Tanques Abertos. Em seguida, o vinho é transferido para os 
barris de carvalho francês e americano onde irá estagiar por 12 meses. 
Antes de engarrafar, o vinho passa por clarificação com claras de ovos. 

 
Visual: Rubi Pleno, ainda com traços violáceos. Densidade média alta e 

intensidade alta. Não apresenta halo de evolução. 
 
Olfativo: Fresco. Apresenta aromas bem marcados de frutas vermelhas maduras 

(framboesa, groselha), ervas (orégano, louro), especiarias (anis 
estrelado) e um toque de tostado. Num segundo momento, surgem: 
Chocolate, caramelo e um certo floral (violeta). 

 
Gustativo: Acidez e álcool bem marcados, com os taninos ainda presentes, mas 

macios. Não apresentando amargor. O corpo é médio, com intensidade 
média alta e persistência média. Os sabores confirmam o nariz, 
mesclando a madeira com as especiarias (pimenta e anis) e com as ervas. 

 
Combinação: Este é um vinho fácil de gostar e de beber. Se for acompanhar algum 

prato, recomendo: Magret de Pato com Framboesas, Cortes Bovinos 
grelhados com ervas ou pimentas (steak a poivre), Costela Bovina e 
Pizzas com lingüiças curadas e picantes. Dentre os queijos, prefira os 
curados de massa semi-dura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivo da Escolha 
A Austrália é reconhecida como ótima produtora de Shiraz. Este vinho expressa muito 
bem as melhores características da casta, além de apresentar boa relação de 
custo/benefício. 
 


