
 
Próximo Mês – Tema: Produtor – Domaines Perrin. 

 
Clube 50  Clube 90  Clube 130 

La Vieille Ferme Rouge  Perrin Réserve Rouge  Saint Joseph 
Tinto – 2011  Tinto – 2009  Tinto – 2009 

Domaines Perrin  Domaines Perrin  Nicolas Perrin 
França – Rhône  França – Rhône  França – Rhône 

World Wine  World Wine  World Wine 
R$48,00  R$73,00  De R$145,00 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 31/01/13. 
 

 

CClluubbee  
 

 

Janeiro 2013 

 
Vinho Bogle Viognier Safra 2008 
Produtor Bogle Vineyards País Estados Unidos 
Tipo Branco Seco Região Califórnia 
Volume 750ml Sub.reg Clarksburg 
Uvas Viognier. Álcool 14,2% 
Importadora Wine Lovers Valor De R$67,00 

Por R$47,50 

 
Temp.de Guarda 14° Temp.de Serviço 12° Consumir até 2014 

 
 

Histórico 

 
 
Empresa familiar com mais de 100 anos de história. Eles eram apenas agricultores, mas, 
em 1968, resolveram plantar o primeiro vinhedo de castas européias no distrito de 
Sacramento, Califórnia. Eram apenas 03 hectares! 
 
A idéia inicial era vender as ótimas uvas para os grandes grupos vinícolas da região. 
Porém, em 1979, após o “boom” do vinho americano no mundo, eles perceberam que 
existia potencial para comercializar a própria marca. As primeiras safras não chegavam as 
04 mil caixas. 
 
Atualmente, os negócios da família são comandados pelas 2ª geração de vinicultores 
(Warren, Jody e Ryan Bogle). Eles possuem cerca de 610 hectares de vinhedos 
espalhados por diversos distritos. Produzem mais de 1,2 milhões de caixas, exportam para 
inúmeros países e ocupam a 14ª posição entre os maiores produtores da Califórnia 
segundo a revista “Wine Business Monthly”. 
 
Seus vinhos são reconhecidos pela alta qualidade com preços baixos. São chamados de 
“ótimas barganhas” da Califórnia. 
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Ficha Técnica 

 
Vinificação: As uvas são provenientes de um vinhedo específico, mais ao sul, chamado 

de Sutter Ranch. Após o desengace e prensagem, o mosto seguiu 
diretamente para grandes barricas de carvalho americano onde ocorreu a 
fermentação alcoólica. A transformação malolática ocorre logo em seguida 
e, finalmente, o vinho é filtrado e engarrafado. 

 
Visual: Amarelo pleno com ligeiro toque verdeal. Brilhante, límpido, com 

intensidade alta e densidade normal. Não apresenta halo de evolução. 
 
Olfativo: Apresenta ampla variedade aromática, destacando-se as frutas brancas 

maduras (maça verde, melão, carambola), frutas amarelas (pêssego,  
banana), minerais (calcário, giz, óleo Singer), capim limão e um toque de 
azeitonas verdes. 

 
Gustativo: Bom equilíbrio entre acidez moderada e álcool mais presente com corpo 

médio para maior. É um vinho seco, com intensidade média alta e 
persistência longa. Se mostra macio, untuoso e com aromas de boca que 
confirmam o nariz, principalmente os minerais e os resinosos do estágio 
em madeira. Num segundo momento, surgem aromas de ervas secas 
(alecrim, sálvia) e frutas secas (avelã, baunilha). 

 
Combinação: É um vinho versátil que combina muito bem com pratos a base de 

manteiga ou azeite. Recomendo: Quiches, Ratatouille, Risotos (queijo, 
pêra com gorgonzola, alho poró), Truta grelhada e Sardinha assada. 
Dentre as carnes, sugiro os pratos agridoces ou exóticos: Frango ao Curry 
Indiano, Peito de Peru com Laranja, Pato Laqueado, Lombo de Porco a 
Califórnia e Arroz Tailandês. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivo da Escolha 
A casta Viognier ainda é pouco conhecida dos brasileiros e este vinho é um excelente 
exemplo do seu potencial. Considero uma ótima opção de vinho branco com estrutura e 
corpo maior do que o normal e que foge do óbvio em matéria de aromas e sabores. 
 


