
 
Próximo Mês – Tema: Casta – Tempranillo. 

 
Clube 50  Clube 90  Clube 130 

Finca San Martin  Viña Alberdi Reserva  Campo Alegre 
Tinto – 2008  Tinto – 2005  Tinto – 2008 
Torre de Oña  La Rioja Alta  Bodegas F.Lurton 

Espanha – Rioja  Espanha – Rioja  Espanha – Toro 
Zahil  Zahil  Zahil 

De R$77,00 por R$50,00  De R$122,00 por R$90,00  De R$171,00 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 30/08/12. 
 

 

CClluubbee  
 

 
Agosto 2012 

 
Vinho Summit 2900 Cabernet Sauvignon Reserva Safra 2010 

Produtor Volcanes de Chile País Chile 

Tipo Tinto Seco Região Vale Central 

Volume 750ml Sub.reg Valle de Maipo 

Uvas Cabernet Sauvignon 85%, Syrah 15%. Álcool 14,5% 

Importadora Zahil Valor R$47,00 

 
Temp.de Guarda 14° Temp.de Serviço 17° Consumir até 2016 

 
 

Histórico 
 
“Volcanes de Chile” é a mais nova iniciativa de um dos maiores grupos vinícola do Chile, 
que possui, dentre outras marcas, a “Bodegas Undurraga”. Seus vinhedos estão 
localizados apenas em solos vulcânicos espalhados por todo o país. 
 
Agustin Aguerrea, geólogo e especialista em terroir, é o responsável por selecionar as 
melhores parcelas de terras para que possam produzir vinhos ricos, saborosos e marcados 
por sua origem. 
 
A enóloga María del Pilar Diaz é a responsável pela vinificação e estilo dos vinhos. 
 
 

Curiosidade 
 
O número “2900” que consta do nome do vinho é uma referência direta à quantidade de 
vulcões que existem no Chile e que moldou todo o relevo do país. 
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Ficha Técnica 
 
Vinificação: Colheita manual em vinhedos de solo vulcânico. Após a seleção e 

desengace, o mosto sofre maceração pré fermentativa a frio (de 04 a 06 
graus) durante 04 dias. A fermentação alcoólica é realizada com 
leveduras selecionadas em tanques de aço inox a 28ºC. O vinho 
resultante passa por maceração pós fermentativa para maior extração de 
taninos e pigmentos. Todo esse processo dura 25 dias. Em seguida, o 
vinho é transferido para as barricas de carvalho (francês e americano) 
onde irá estagiar por 09 meses. A transformação malolática é completa e 
somente ao final desse período é feita a mistura (corte) dos vinhos base. 

 
Visual: Rubi jovem, ainda com toques violáceos. A densidade é média e a 

intensidade é alta. 
 
Olfativo: Apresenta aromas intensos de frutas vermelhas maduras (groselha, 

cereja, cassis, framboesa), especiarias (pimenta do reino preta), mentol, 
alcaçuz e algo vegetal (pimentão vermelho?). Depois de um tempo, 
surgem aromas de resina (cedro, lápis) e algum defumado. Os aromas 
das frutas ficam um pouco mais passados (doces). 

 
Gustativo: Vinho jovem bem equilibrado pelo centro. Acidez e álcool ainda bem 

marcados, com os taninos presentes e começando a arredondar. O corpo 
é médio, com intensidade alta e persistência média para menor. Este 
vinho ainda está jovem e se mostra um pouco nervoso na boca. Precisa 
de tempo. Ligeiro toque da madeira. 

 
Combinação: Por estar jovem, este vinho pede comida. Recomendo um churrasco 

bovino, risotos de intensidade média, costela no bafo, pizzas básicas e 
caldos de inverno (creme de ervilha, lentilha, caldo verde). 

 
 
 
 
 
 
 

Motivo da Escolha 
Escolhi este vinho porque ele é bem didático e mostra todas as principais características 
da casta Cabernet Sauvignon. Além disso, degustei a safra anterior (2009) e me 
surpreendi com a sua evolução em apenas um ano. Recomendo que guardem uma 
garrafa para comparar. 
 


