
 
Próximo Mês – Tema: Região – Tintos da Córsega. 

 
Clube 50  Clube 90  Clube 130 
Niellucciu  Cabernet-Syrah  Nielluciu-Grenache 

Tinto – 2007  Tinto – 2010  Tinto – 2009 
Terra Nostra  Dom.Pasqua  Orenga du Gaffory 

França – Córsega  França – Córsega  França – Córsega 
Emp.Sório  Emp.Sório  Emp.Sório 

De R$65,00 por R$47,00  De R$91,60 por R$88,00  R$115,00 
Para cancelamento ou pedido maior do vinho do próximo mês, favor comunicar por email 
(contato@clubemalucosporvinho.com.br) até o dia 31/09/12. 
 

 

CClluubbee  
 

 

Setembro 2012 

 
Vinho Finca San Martin – Rioja Crianza Safra 2008 

Produtor Torre de Oña País Espanha 

Tipo Tinto Seco Região Rioja 

Volume 750ml Sub.reg Rioja Alavesa 

Uvas Tempranillo. Álcool 13,5% 

Importadora Zahil Valor De R$77,00 
Por R$50,00 

 
Temp.de Guarda 14° Temp.de Serviço 16° Consumir até 2015 

 
 

Histórico 

 
Don Leandro Vázquez, empresário de origem cubana e apaixonado por vinhos, sempre 
teve o sonho de possuir a sua própria vinícola. Em 1985, ele comprou os primeiros 15 
hectares de vinhedos em Páganos (Rioja Alavesa) e começou a dar forma a “Bodega Torre 
de Oña”. E, em 1992 durante a Exposição Universal de Sevilha, ele apresentou o primeiro 
vinho: Baron de Oña 1985. O sucesso foi imediato. 
 
Três anos depois (1995), ele resolveu vender a empresa para alguém que pudesse dar 
continuidade ao projeto inicial e que tivesse estrutura para expandir e exportar. O famoso 
e tradicional grupo La Rioja Alta aceitou o desafio e adquiriu a marca, as instalações e os 
vinhedos (agora com 65ha). 
 
Julio Sáenz, um dos melhores enólogos espanhóis, assumiu a diretoria técnica da vinícola 
em 2005 com o objetivo de revolucionar os conceitos regionais e apresentar vinhos 
focados em pequenas parcelas de vinhedos (uma prática comum para os franceses). Após 
muitos estudos e análises de solos e clima por satélite, surgiu o segundo vinho da vinícola: 
Finca San Martin. 
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Ficha Técnica 

 
Vinificação: Colheita manual em vinhedos mais jovens. Após a seleção e desengace, o 

mosto seguiu para a fermentação alcoólica em tanques de aço inox com 
temperatura controlada durante 14 dias. A transformação malolática 
ocorreu logo em seguida por mais 36 dias. Em Janeiro de 2009 o vinho foi 
transferido para as barricas de carvalho francês (56%) e americano 
(44%) onde estagiou por 18 meses antes de ser engarrafado. 

 
Visual: Rubi pleno, sem toques violáceos. A densidade é média alta e a 

intensidade é alta. Não apresenta halo de evolução. 
 
Olfativo: Vinho de aromas quentes e intensos de frutas vermelhas e pretas 

passadas (groselha, jabuticaba, mirtilo), especiarias (cravo, mentol), 
terrosos (estrada de terra, tijolo), cacau, bala toffee, coco queimado. O 
estágio em madeira é marcado pelos aromas de baunilha e caramelo. 
Depois de um tempo, surgem aromas de cedro, figo doce, tâmara e ginja.  

 
Gustativo: Vinho jovem com boa potência e equilíbrio. A acidez alta combina bem 

com o álcool médio e com os taninos macios. O corpo é médio, com 
intensidade alta e persistência média. Os aromas de boca confirmam o 
nariz, com destaque para os frutados, mentol e amadeirados. Apresenta 
uma interessante sensação picante na boca. 

 
Combinação: Delicioso exemplar de Rioja, que já está pronto para beber, mas que 

ainda irá evoluir bem por mais 03 anos. Pode ser degustado sozinho ou 
não. Recomendo cortes bovinos grelhados (T-bone, Bife de Tira), risoto 
de funghi, culinária árabe (Michui de Filé, Kafta), embutidos, costela 
bovina no bafo e queijos amarelos curados. Degustei com Tapas (Pequillo 
e Cepes) e gostei. 

 
 
 
 
 
 

Motivo da Escolha 
A primeira vez que eu degustei esse vinho (ano passado) fiquei surpreso. Ele possuía todas as 
características de um grande Rioja, sem ter preço de Rioja. Mas, mesmo assim, não cabia no 
Plano50 do Clube. Neste ano, a importadora concordou em reduzir o valor e isso foi fantástico. 
Para mim, um dos melhores vinhos que já degustei nessa faixa de preço. 
 


