
Próximo Mês – Tema: Vinho  Rosé. 
 

Clube 50 Clube 50  Clube 90  Clube 130 
Poker Face Artero Rosado  Côte Bleue – Provence  Ramato 

Rosé – 2012 Rosé – 2012  Rosé – 2011  Rosé – 2012 
Westend Estate Viña Muñoz  J.L.Colombo  Attems 

Austrália Espanha  França  Itália 
KMM Decanter  Decanter  Ravin 

R$53,00 R$43,00  R$86,40  De R$128,00 
Para cancelamento ou pedido maior do vinho do próximo mês, favor comunicar por email 
(contato@clubemalucosporvinho.com.br) até o dia 28/02/14. 
 
 

 

ClubeClube 	  	  
 

 
Fevereiro 2014 

 
Vinho Two Vines – Cabernet Sauvignon Safra 2010 
Produtor Columbia Crest País Estados Unidos 
Tipo Tinto Seco Região Washington 
Volume 750ml Sub.reg Columbia Valley 
Uvas Cabernet Sauvignon 80%, Syrah 18%, Merlot 2%. Álcool 13,5% 
Importadora WineBrands Valor R$54,00 

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

 
 

Histórico 
 
Empresa fundada em 1982, no estado de Washington, na conceituada região de Columbia 
Valley. Em 1987 já eram apresentados ao mercado, os primeiros vinhos brancos da 
empresa e, em 1988, os tintos. 
 
Desde o início das suas atividades, a vinícola recebeu grandes elogios. Em 1990, a Wine 
Advocate já afirmava que ela era uma das 24 vinícolas “Best Value” do mundo. Em 1997, 
eles conseguiram colocar 02 vinhos na lista dos 100 melhores da Wine Spectator. E, em 
2009, veio o reconhecimento máximo: seu Cabernet Sauvignon Reserve 2005 foi eleito o 
vinho do ano pela mesma revista !!! 
 
Atualmente, a vinícola possui mais de 1.000 hectares de vinhedos espalhados pelas 
melhores parcelas de terras de Columbia Valley. Todos os vinhedos possuem irrigação e 
os rendimentos são baixos. 
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Ficha Técnica 

 
Vinificação: Colheita manual em vinhedos com baixo rendimento. Após a seleção e o 

desengace, os bagos foram esmagados e os mostos seguiram para os 
tanques de aço inox. Cada casta foi fermentada separadamente em 
temperaturas baixas entre 06 e 10 dias, ocorrendo, em seguida, a 
transformação malolática. O corte foi feito antes do vinho seguir para as 
barricas de carvalho, onde estagiou por 10 meses antes de ser 
engarrafado. 

 
Visual: Rubi pleno e ainda com traços violáceos. Apresenta intensidade média 

alta, densidade média baixa e não tem halo de evolução. 
 
Olfativo: Vinho franco com ataque inicial de frutas vermelhas e pretas maduras 

(groselha, cassis, cereja, amora preta), especiarias (anis, gengibre, cravo, 
pimenta do reino) e algum floral (rosa vermelha, violeta, lavanda). Num 
segundo momento surgem aromas lácteos, menta, lápis e cedrinho. 

 
Gustativo: A acidez e o álcool estão bem equilibrados, os taninos estão presentes, 

mas não interferem. Corpo médio para menor, intensidade alta e 
persistência média. Os aromas de boca confirmam o nariz, com destaque 
para as frutas. A marcação de madeira é discreta. É um vinho jovem, 
vibrante, fácil e com um toque de doçura que o deixa macio. 

 
Combinação: Pode ser degustado sozinho, sem compromisso ou, acompanhando pratos 

leves de verão. Recomendo um franguinho assado, massas frescas 
recheadas ou massas secas com molhos leves (sugo, vegetariano...). 
Pratos com presunto, peito de peru, peperoni, pastrami, lagarto ou vitela 
são boas opções. 

 
 
 
 
 
 

Motivo da Escolha 
Este vinho é um excelente exemplo de tinto para o verão. Produzido numa região pouco 
conhecida da maioria das pessoas, ele surpreende pela qualidade aliada com a 
simplicidade. Fácil de beber e de gostar. 
 


