
 
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 Sauvignon Blanc Safra 2009 
Produtor Owl Ridge Winery País Estados Unidos 
Tipo Branco Seco Região Califórnia 
Volume 750ml Sub.reg Sonoma Country 
Uvas Sauvignon Blanc. Álcool 13,3% 
Importadora Wine Lovers Valor De R$58,00 

Por R$47,50 

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

 
 

Histórico 

 
A vinícola Owl Ridge Wines é um projeto pessoal do casal Deborah e John Tracy. Em 
2000, após anos de trabalho no mundo corporativo, o casal se mudou para Sonoma 
Valley. A paixão pelos vinhos e seu processo produtivo, fez com que eles investissem na 
compra de um terroir superior perto da cidade de Sebastopol. 
 
Em 2001, associaram-se ao enólogo Joe Otos e, em 2002 apresentaram os seus primeiros 
vinhos. Hoje a produção é de apenas 2.000 caixas por ano. Em 2006, receberam o título 
de “melhor vinícola nova do ano”. 
 
Devido ao constante aparecimento de corujas em seu vinhedo, John decidiu honrar essa 
espécie em extinção nomeando seus vinhos “Owl Ridge”. 
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Ficha Técnica 

 
Vinificação: As uvas são provenientes de vinhedos localizados na porção oeste do 

Russian River Valley em Sonoma. A idéia do enólogo era produzir um 
vinho com o mínimo de intervenção. Assim sendo, logo após o desengace 
e prensagem, o mosto seguiu para as cubas de aço inox onde a 
fermentação ocorreu em temperatura baixa (22º a 26º). Em seguida, o 
vinho foi estabilizado, filtrado e engarrafado. Foram produzidas apenas 
560 caixas! 

 
Visual: Amarelo claro palha com traços verdeais. Brilhante com intensidade alta e 

densidade normal. 
 
Olfativo: Fresco de nariz com aromas minerais bem marcados. Apresenta também 

notas cítricas (limão, lima da pérsia, melão), herbáceos (grama cortada, 
erva doce, boldo, sálvia) e algo de aspargos. Num segundo momento, 
surgem aromas resinosos e petroláceos (borracha, lona). 

 
Gustativo: Vinho seco, vivo e fresco. Apresenta acidez destacada com o álcool bem 

integrado, sem interferir. O corpo é médio, com intensidade alta e 
persistência média alta. Os aromas de boca confirmam o nariz, com 
destaque para os cítricos, minerais e um ligeiro toque de flores secas. 

 
Combinação: Sem dúvida alguma, este é um vinho gastronômico. Ele pede 

combinações leves de verão. Recomendo: Saladas de folhas com frutas, 
Carpaccio de Surubim, Frutos do Mar grelhados com ervas, Ostras 
frescas, Truta grelhada, Gravlax de Salmão, Quiche de Alho Poró (ou 
aspargos, champignons), culinária japonesa clássica e pratos defumados 
alemães. Os queijos a base de leite de cabra ou ovelha são ótimas 
pedidas (camembert, chabichou, sainte maure). 

 
 
 
 
 
 

Motivo da Escolha 
Ótimo exemplar da casta Sauvignon Blanc no Novo Mundo. Apresentando todos os 
aromas clássicos e suas principais características. Grande amplitude aromática e 
excelente frescor para esta época do ano. 
 


