
 
Próximo Mês – Tema: Produtor – Herdade do Esporão. 

 
Clube 50  Clube 90  Clube 130 Clube 130 
Defesa  Esporão Reserva  Esporão Reserva Esporão Reserva 

Tinto – 2009  Tinto – 2009  Tinto – 2009 Branco – 2011 
Herdade do Esporão  Herdade do Esporão  Herdade do Esporão Herdade do Esporão 
Portugal – Alentejo  Portugal – Alentejo  Portugal – Alentejo Portugal – Alentejo 

Qualimpor  Qualimpor  Qualimpor Qualimpor 
De R$58,00 por R$50,00  De R$98,00 por R$77,60  De R$98,00 por R$77,60 De R$68,50 por R$52,40 

Para cancelamento ou pedido maior do vinho do próximo mês, favor comunicar por email 
(contato@clubemalucosporvinho.com.br) até o dia 30/10/12. 
 

 

CClluubbee  
 

 

Outubro 2012 

 
Vinho Niellucciu Safra 2007 
Produtor Terra Nostra – UVAL País França 
Tipo Tinto Seco Região Córsega 
Volume 750ml Sub.reg Casta Oriental 
Uvas Niellucciu (Sangiovese). Álcool 12,5% 
Importadora Empório Sório Valor De R$65,00 

Por R$47,00 

 
Temp.de Guarda 14° Temp.de Serviço 15° Consumir até 2014 

 
 
 

Histórico 

 
 
O grupo UVAL (“Union des Vignerons du Levant”) foi criado em 1975 pela união de 
pequenos produtores do Nordeste da ilha (próximo a Bastia e ao Cap Corse) que 
buscavam manter as características locais e, ao mesmo tempo, alcançar projeção 
internacional. Sob o comando de Alain Mazoyer, enólogo formado em Bordeaux por Emile 
Peynaud e atual diretor, o grupo não para de inovar e pesquisar novos caminhos para a 
videira e o vinho. 
 
Após 30 anos, o grupo já era responsável por 25% da produção da ilha e de 70% das 
exportações. Hoje, vinificam mais de 70.000hl por ano (07 milhões de litros). Sendo 
reconhecido pela inquestionável qualidade e autenticidade, acumulando prêmios e 
distinções. 
 
Seus vinhos provêm de inúmeras micro regiões espalhadas pela ilha. As castas autóctones 
(Vermentinu, Sciaccarrellu e Niellucciu) convivem em harmonia com outras castas 
“importadas” do continente, emprestando um caráter exótico aos seus vinhos. 
 
 



 
Próximo Mês – Tema: Produtor – Herdade do Esporão. 

 
Clube 50  Clube 90  Clube 130 Clube 130 
Defesa  Esporão Reserva  Esporão Reserva Esporão Reserva 

Tinto – 2009  Tinto – 2009  Tinto – 2009 Branco – 2011 
Herdade do Esporão  Herdade do Esporão  Herdade do Esporão Herdade do Esporão 
Portugal – Alentejo  Portugal – Alentejo  Portugal – Alentejo Portugal – Alentejo 

Qualimpor  Qualimpor  Qualimpor Qualimpor 
De R$58,00 por R$50,00  De R$98,00 por R$77,60  De R$98,00 por R$77,60 De R$68,50 por R$52,40 

Para cancelamento ou pedido maior do vinho do próximo mês, favor comunicar por email 
(contato@clubemalucosporvinho.com.br) até o dia 30/10/12. 
 

 

Ficha Técnica 

 
Vinificação: Colheita manual. Maceração pelicular pré fermentativa. A fermentação 

ocorre em tanques de aço inox com temperatura baixa a fim de preservar 
os aromas primários e o frescor. O vinho permanece 12 meses “sur lie”  
antes de ser filtrado e engarrafado 

 
Visual: Rubi pleno com toques atijolados. A densidade é média e a intensidade é 

média alta. Apresenta pequeno halo de evolução. 
 
Olfativo: Num primeiro momento, os aromas de especiarias dominam (tomilho, 

pimenta do reino e cravo). Logo em seguida, começam a surgir os 
aromas de frutas vermelhas bem passadas (morango, cereja, amora), 
algo balsâmico (alcatrão) e um herbáceo de flores secas. 

 
Gustativo: Vinho leve com ótimo frescor, onde a acidez se destaca e o álcool não 

compromete. Os taninos já estão bem redondos. O corpo é médio para 
menor, com persistência média e intensidade média alta. Os aromas de 
boca confirmam o nariz, destacando-se o herbáceo, terroso e um toque 
de alcaçuz. 

 
Combinação: Este vinho está pronto para beber e pede comida, sem dúvida. Devido a 

sua estrutura mais simples e leve, ele é uma ótima opção para almoços 
ou jantares em noites quentes. Recomendo: Pizzas, Esfira de Carne, 
Paella, Massas com molhos vermelhos frescos, Antepastos, Rattatouille, 
Rosbife e Bacalhau à espanhola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivo da Escolha 
Este vinho é um ótimo exemplo de vinho gastronômico com estrutura simples. Ele não foi 
feito para ganhar prêmios ou competições. Este é um exemplo do tipo de vinho que o 
europeu consome no seu dia a dia para acompanhar as refeições leves. 
 


