
 
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 Old Vines Zinfandel Safra 2007 
Produtor Estrada Creek & Waterstone Group. País Estados Unidos 
Tipo Tinto Seco Região Califórnia 
Volume 750ml Sub.reg Lodi 
Uvas Zinfandel (Primitivo) 90%, Carignan 10%. Álcool 13,5% 
Importadora Wine Lovers Valor De R$58,00 

Por R$47,50 

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

 
 

Histórico 

 
 
Em 2000, dois amigos resolveram juntar suas experiências do mundo do vinho para 
formar uma empresa vinícola com um conceito pouco ortodoxo. Philip Zorn é um enólogo 
veterano com vasto conhecimento e passagem por várias vinícolas; Brent Shortridge é 
especialista no mercado de vinhos com ênfase em marketing. 
 
A idéia deles foi a de criar uma vinícola que compraria somente as melhores uvas de 
terceiros (produtores selecionados) para produzir vinhos de qualidade sem ter que arcar 
com os custos de cultivo. Assim nasceu a “Waterstone, Estrada & Mandolin Wines”. Hoje 
em dia, as uvas são provenientes das seguintes sub-regiões: Napa Valley, Carneros, 
Monterey County, Santa Lucia Highlands, Arroyo Seco e Lodi. 
 
Essa prática é muito utilizada na região da Borgonha (França) através dos “négociants du 
vin”. Esse modelo de negócio exige muita dedicação e constante avaliação dos produtores 
(fornecedores) e safras. Quando bem administrado, apresenta resultados surpreendentes. 
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Ficha Técnica 

 
Vinificação: Colheita manual realizada em vinhedos com com mais de 55 anos 

(Zinfandel) e 40 anos (Carignan). Depois do desengace e prensagem, os 
mostos foram misturados e seguiram para a fermentação alcoólica em 
tanques de aço inox com temperatura controlada (de 26º a 29º). Em 
seguida, o vinho foi transferido para as barricas de carvalho americano 
onde sofreu a transformação malolática e estagiou por 14 meses antes de 
ser engarrafado. 

 
Visual: Rubi Pleno sem traços violáceos. Brilhante com intensidade média alta, 

densidade média e não apresenta halo de evolução. 
 
Olfativo: Aromas frescos de frutas vermelhas e pretas passadas (cereja, amora), 

tabaco e especiarias (pimenta do reino, cravo). Num segundo momento 
surgem aromas terrosos, animais e alguma resina. 

 
Gustativo: Vinho com acidez levemente destacada e bom equilíbrio entre álcool e 

taninos. Seco com corpo médio para menor, apresenta intensidade e 
persistência média. Confirma os aromas de nariz, com destaque para as 
frutas, terrosos e para o estágio em madeira. 

 
Combinação: Vinho pronto e fácil de beber. É um vinho gastronômico que combina bem 

com climas mais quentes. Também pode ser degustado sozinho, sem 
compromisso. Recomendo: carnes bovinas com preparos mais simples 
(rosbife, escalope, carpaccio), massas com molhos vermelhos mais 
frescos e aromáticos. Dentre os queijos, sugiro os amarelos de massa 
prensada (emmenthal, gouda, estepe, maasdam). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivo da Escolha 
Casta tinta símbolo da Califórnia que, neste vinho, mostra sua versatilidade em produzir 
um vinho tinto para verão; onde o equilíbrio e a delicadeza se sobrepõem à potência. Boa 
opção para os dias (e noites) quentes do nosso verão. 
 


