
 
Próximo Mês – Tema: Casta – Malbec. 

 
Clube 50  Clube 90  Clube 130 

Dolium Malbec  Petit Reserva Malbec  Reserva Malbec 
Tinto – 2010  Tinto – 2007  Tinto – 2007 

Bodegas Dolium  Bodegas Dolium  Bodegas Dolium 
Argentina – Mendoza  Argentina – Mendoza  Argentina – Mendoza 

Premium Wines  Premium Wines  Premium Wines 
R$49,00  R$88,00  R$128,00 

Para cancelamento ou pedido maior do vinho do próximo mês, favor comunicar por email 
(contato@clubemalucosporvinho.com.br) até o dia 31/05/13. 
 

 

CClluubbee  
 

 

Maio 2013 

 
Vinho CARM Tinto Safra 2010 
Produtor CARM – Família Roboredo Madeira País Portugal 
Tipo Tinto Seco Região Douro 
Volume 750ml Sub.reg Douro Superior 
Uvas Tinta Roriz, Touriga Franca, Touriga Nacional. Álcool 13,5% 
Importadora World Wine – La Pastina Valor De R$62,00 

Por R$57,00 

 
Temp.de Guarda 14° Temp.de Serviço 16° Consumir até 2015 

 
 

Histórico 
 
A C.A.R.M. é uma empresa familiar que produz vinhos, azeites e amêndoas desde o século XVII na 
região de Almendra (Douro Superior). A história agrícola dessa região é muito antiga e 
interessante. O início do cultivo da videira para fazer vinhos nessa região remonta ao tempo dos 
romanos (século II AC). No século VII, sob o domínio árabe, foi introduzido o cultivo de oliveiras e 
amendoeiras. 
 
Os solos são muito pobres e de origem xistosa, com elevados declives. O clima implacável é 
caracterizado por elevadas amplitudes térmicas e uma reduzida pluviosidade. Esse conjunto de 
fatores oferece pouquíssimas chances de sucesso para a maioria das culturas agrícolas. 
 
Atualmente, a empresa possui cerca de 90ha de vinhedos espalhados por 07 quintas distintas. A 
adega de vinificação localiza-se no próprio município de Almendra. Além disso, eles possuem mais 
220ha de olivais e 60ha de amendoeiras em produção. A CARM foi uma das primeiras vinícolas 
portuguesas a adotar o manejo orgânico dos seus vinhedos. 
 
Em 2010, a conceituada revista americana Wine Spectator, concedeu 94 pontos ao vinho “CARM 
Douro Reserva 2007”, classificando-o em 9º lugar no ranking anual “Top 100”. A empresa 
continua nas mãos da família e o comando está a cargo do Sr.Rui Roboredo Madeira. 
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Ficha Técnica 

 
Vinificação: Colheita manual e vinificação em separado de cada casta. Após o 

desengace e prensagem suave, cada mosto sofreu maceração pré-
fermentativa à frio em lagares de cimento por 24 horas. A fermentação 
alcoólica ocorreu em cubas baixas e largas por 10 dias em temperatura 
média (de 24º a 26º). Em seguida, ocorreu a mistura dos vinhos base e a 
transformação malolática. O estágio em madeira (carvalho francês e 
americano) foi de 12 meses antes de ser estabilizado e engarrafado. 

 
Visual: Rubi jovem e com traços violáceos. Apresentando intensidade alta, 

densidade média e sem halo de evolução. 
 
Olfativo: Apresenta-se fresco ao nariz, com destaque para os aromas florais 

(violeta, lavanda, rosa), frutas vermelhas maduras (morango, cereja, 
framboesa), resinosos (betume, laka) e algo de frutas tropicais (jaca, 
cajá). A passagem por madeira é marcada pelos aromas de caramelo, 
açúcar queimado e chocolate. Num segundo momento, surgem aromas 
de fava de baunilha. 

 
Gustativo: Vinho macio, fresco e frutado. Apresenta acidez e álcool equilibrados pelo 

centro; os taninos estão presentes e redondos. O corpo é médio, a 
intensidade é alta e a persistência é média longa. Na boca, mostra-se 
franco, direto, guloso e fácil de beber, destacam-se as frutas, o estágio 
em madeira (cedro, serragem) e alguma especiaria (cravo). 

 
Combinação: Sem dúvida este é um vinho pronto para beber, que não precisa de 

comida. Mesmo assim, ele ainda combina com inúmeros pratos: Pato 
Laqueado, Frango Xadrez, Paleta de Cordeiro com ervas, Galeto Assado, 
Polenta mole, Hamburguer com Cheddar, Carne Seca com Abóbora e 
Empanadas. Queijos amarelos prensados de média cura também 
combinam. 

 
 
 

Motivo da Escolha 
Este é o vinho de entrada de um dos produtores mais prestigiados de Portugal. É um 
vinho pronto e fácil de beber, que não necessita de acompanhamentos, mas que se 
presta muito bem a culinária do dia a dia. Sem contar que ele utiliza as 03 principais 
castas tintas do Douro. 
 


