
 
Próximo Mês – Tema: Produtor – CARM. 

 
Clube 50  Clube 90  Clube 130 

CARM Tinto  CARM Reserva  CARM Grande Reserva 
Tinto – 2010  Tinto – 2009  Tinto – 2007 

CARM  CARM  CARM 
Portugal – Douro  Portugal – Douro  Portugal – Douro 

World Wine  World Wine  World Wine 
De R$59,00 por R$57,00  R$90,00  De R$190,00 por R$140,00 

Para cancelamento ou pedido maior do vinho do próximo mês, favor comunicar por email 
(contato@clubemalucosporvinho.com.br) até o dia 30/04/13. 
 

 

CClluubbee  
 

 

Abril 2013 

 
Vinho La Capra – Pinotage Safra 2010 
Produtor Fairview Winery País África do Sul 
Tipo Tinto Seco Região Paarl 
Volume 750ml Sub.reg --- 
Uvas Pinotage. Álcool 14% 
Importadora Ravin Valor De R$55,00 

Por R$50,00 

 
Temp.de Guarda 14° Temp.de Serviço 16° Consumir até 2014 

 
 

Histórico 
 
Empresa familiar fundada em 1693 na região de Paarl, por um imigrante huguenote (protestante 
calvinista) francês chamado Steven Verwey., que havia fugido da França devido a perseguição 
religiosa existente na época. Seis anos depois, em 1699, foi apresentado ao mercado consumidor 
local o primeiro vinho desta histórica vinícola. Infelizmente, os séculos seguintes não foram 
representativos para a sua história. 
 
Em 1937, ela foi vendida a outro imigrante (desta vez, lituano) apaixonado por vinhos e enólogo 
autodidata: Charles Back I. A propriedade renasceu com novas castas, tecnologias e manejos de 
solo. Foi uma das primeiras vinícolas exportadoras de vinhos da África do Sul e a primeira a ofertar 
vinhos em leilões como ferramenta de marketing. 
 
Hoje, a empresa é comandada por Charles Back III, terceira geração dessa família de vinicultores. 
Ele foi um dos responsáveis por implantar o conceito de enoturismo no país. Além disso, é 
considerado um dos melhores produtores, oferecendo sempre ótimos vinhos, tanto para iniciantes 
como para especialistas. 
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Ficha Técnica 

 
Vinificação: Colheita manual de uvas provenientes de vários vinhedos. Após o 

desengace, cada lote seguiu para a fermentação em tanques de aço inox 
sem que os bagos fossem prensados. Em seguida, cada vinho base 
seguiu para barricas velhas de carvalho (francês e americano) onde 
estagiou por 09 meses. Ao final desse período, o corte (assemblage) foi 
feito e prontamente engarrafado para a venda. 

 
Visual: Rubi pleno ainda com traços violáceos. Apresenta intensidade alta, 

densidade média e sem halo de evolução. 
 
Olfativo: Muito frutado com destaque para ameixa passada e mirtilo, com toques 

balsâmicos (alcatrão, sândalo), mentol e ervas secas. O estágio em 
madeira é marcado por um leve tostado. Num segundo momento surgem 
aromas de lavanda e azeitonas pretas. 

 
Gustativo: Vinho com ótimo equilíbrio entre a acidez, o álcool e os taninos (finos e 

redondos). Apresenta ligeiro amargor por ainda estar muito jovem. O 
corpo é médio para menor, a intensidade é alta e a persistência é média 
curta. Na boca, além dos aromas de nariz, destacam-se especiarias 
(cravo, canela), alecrim e algo de terroso ou animal. 

 
Combinação: Vinho fresco, macio e fácil de beber. Vai muito bem em dias de meia 

estação. Recomendo servi-lo com carnes bovinas (ou aves) em molhos 
leves de ervas. Tortilhas espanholas, Pizzas mais tradicionais, Empanadas, 
Tapas, Rosbife e Tortas salgadas são ótimas pedidas. Queijos amarelos 
prensados de média cura também combinam. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivo da Escolha 
Este vinho apresenta uma nova abordagem da casta Pinotage, fugindo da marcação 
original que nem sempre agradava. É um vinho mais frutado e menos animal, que deve 
ser degustado jovem. O produtor Fairview é um dos melhores do país. 
 


