
Próximo Mês – Tema:  Argentinos Potentes para Inverno. 
 

Clube 50  Clube 90  Clube 130 
Reserva Malbec  Gran Malbec  Numina Gran Corte 

Tinto – 2011  Tinto – 2009  Tinto – 2011 
Bodega Salentein  Bodega Flechas de los Andes  Bodega Salentein 

Argentina – Mendoza  Argentina – Mendoza  Argentina – Mendoza 
Zahil  Zahil  Zahil 

De R$78,00 por R$58,00  De R$111,00 por R$98,00  R$129,00 
Para cancelamento ou pedido maior do vinho do próximo mês, favor comunicar por email 
(contato@clubemalucosporvinho.com.br) até o dia 31/07/14. 
 
 

 

ClubeClube 	  	  
 

 
Julho 2014 

 
Vinho Piedras Crianza Safra 2011 
Produtor Bodegas Vega Sauco País Espanha 
Tipo Tinto Seco Região Toro 
Volume 750ml Sub.reg --- 
Uvas Tempranillo. Álcool 14,5% 
Importadora Ravin Valor De R$65,00 

Por R$58,00 

 
Temp.de Guarda 14° Temp.de Serviço 16° Consumir até 2016 

 
 

Histórico 
 
Vinícola familiar fundada em 1991 pelo famoso enólogo Wenceslau Gil Durantez 
(conhecido como “Wences”). O início desse sonho começou um pouco antes (década de 
1970), quando ele trabalhava para diversas bodegas nas regiões de Ribera del Duero, 
Cigales e Rueda. Ele viajava muito entre um projeto e outro, mas sempre quis ter a sua 
própria vinícola. Em 1978, ele conheceu a região de Toro (Noroeste da Espanha) e 
percebeu que ali seria o lugar perfeito para a realização do seu sonho. 
 
Em 1986, Wenceslau comprou seus primeiros vinhedos da casta “Tinta de Toro” (nome 
local da Tempranillo) e, em 1991 lançou no mercado os primeiros rótulos da vinícola. 
Apesar do sucesso imediato, o objetivo sempre foi o de manter-se pequeno, quase 
artesanal, para garantir a tipicidade dos seus vinhos e o controle absoluto sobre todos os 
estágios de produção. 
 
Atualmente, a bodega possui 22 hectares de vinhedos, 1000 barricas de carvalho (francês 
e americano) e exporta 60% da produção. Eles também possuem outro projeto vinícola de 
muito sucesso, a Bodegas Gil Luna. 
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Ficha Técnica 

 
Vinificação: As uvas são provenientes dos vinhedos mais antigos da propriedade e 

com baixo rendimento. Depois da seleção e desengace, o mosto seguiu 
para a fermentação alcoólica em tanques de aço inox com temperatura 
controlada (média). Em seguida, sofreu maceração pós fermentativa 
antes do estágio de 12 meses em barricas de carvalho (50% francesas e 
50% americanas). Foi engarrafado sem filtração. 

 
Visual: Rubi Pleno e sem traços violáceos. Apresenta intensidade média alta, 

densidade alta e sem halo de evolução. 
 
Olfativo: Delicioso ataque de frutas pretas bem passadas (ameixa, jabuticaba, 

mirtilo), frutas secas (tâmara, macadâmia, amêndoa, fico seco), cravo da 
índia, zimbro e algo de couro velho, sela. A passagem por madeira é 
marcada pelos aromas de tabaco, chocolate ½ amargo, baunilha e açúcar 
mascavo. 

 
Gustativo: Ótimo volume de boca, fresco e com um toque mentolado. Acidez alta, 

álcool bem marcado e taninos firmes. Apresenta intensidade alta, 
persistência média longa e corpo médio para maior. Os aromas de boca 
confirmam o nariz com destaque para os terrosos, animais e especiarias 
(canela); num segundo momento surgem azeitonas pretas, pimentão e 
algo mineral. É um vinho carnudo, guloso e fácil de gostar. 

 
Combinação: Ótima opção para beber sozinho, mas que também combina com 

inúmeras culinárias. Recomendo pratos condimentados: Rabada, Javali, 
Pimentões assados e recheados, Pernil Suíno assado (“do Estadão”), 
Carne de Bode e Linguiças picantes. Risoto de Funghi e Mil Folhas de 
Batata são boas opções para quem não quer carne. 

 
 
 
 
 
 

Motivo da Escolha 
Excelente exemplar de uma região pouco conhecida (Toro), mas que produz alguns dos 
vinhos mais potentes e encorpados da Espanha. Pronto para beber e com ótima relação 
de custo/benefício. 
 


