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Agosto 2014 

 
Vinho Malbec Reserva Safra 2011 
Produtor Bodegas Salentein País Argentina 
Tipo Tinto Seco Região Mendoza 
Volume 750ml Sub.reg Valle de Uco 
Uvas Malbec. Álcool 14,5% 
Importadora Zahil Valor De R$78,00 

Por R$58,00 

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

 
 

Histórico 
 
Empresa familiar de origem holandesa, fundada em 1992 no distrito de Tupungato, em 
Mendoza. Possuem atualmente 700 hectares de vinhedos divididos em 03 fincas: El Oasis 
(1.100m), La Pampa (1.300m) e San Pablo (1.700m). A adega, localizada na Finca La 
Pampa, tem capacidade para 05 mil barris de carvalho e a produção anual gira em torno 
de 1,2 milhões de garrafas. 
 
A Salentein sempre foi considerada uma das bodegas mais dinâmicas da Argentina. 
Renovando-se constantemente, está dando início a uma nova fase de sua história com 
uma reformulação completa de seu posicionamento de mercado, marcada pela 
contratação de dois grandes nomes da enologia do país e do mundo: 

• Pepe Galante, um dos mais renomados enólogos argentinos, será o novo Chief 
Winemaker do grupo; 

• Paul Hobbes, famoso enólogo americano com larga experiência em diversos países 
e responsável pelo sucesso de grandes vinhos americanos, será o consultor 
responsável por tornar os vinhos mais prontos e fáceis de beber desde novos. 

 
 

Curiosidades 
 
A sede da vinícola é um espetáculo arquitetônico que vale à pena ser conhecido. É um 
misto de centro de recepção turístico, escritórios e adega (propriamente dito). Escondidas 
abaixo da superfície encontram-se salas de degustação, de fermentação e a incrível sala 
de barricas; que lembra uma catedral e que já ganhou inúmeros prêmios de arquitetura. 
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Ficha Técnica 

 
Vinificação: As uvas são provenientes de 02 Fincas (El Oasis e La Pampa). Após a 

seleção e o desengace, o mosto seguiu “por gravidade” para os tanques 
de aço inox onde ocorreu maceração a frio (08ºC) durante 05 dias. Logo 
em seguida, começou a fermentação alcoólica com temperatura entre 26 
e 28 graus por 13 dias e com remontagens diárias. Ao final, houve mais 
uma maceração por 10 dias antes do vinho ser transferido para as 
barricas de carvalho onde ocorreu a transformação malolática e estagiou 
por 12 meses antes de ser engarrafado sem filtragem. 

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

densidade média alta e sem halo de evolução. 
 
Olfativo: O primeiro ataque é de frutas vermelhas e pretas maduras (amora, 

mirtilo, morango e cassis) com um toque floral (violeta, lavanda). Em 
seguida, surgem aromas de especiarias (canela, anis), minerais, resinas 
(cedro) e lácteo (da transformação malolática). A passagem por madeira 
é marcada pelo tostado, caramelo e algo balsâmico. 

 
Gustativo: Bom volume de boca, fácil de beber e de gostar. Acidez e álcool bem 

marcados, mas balanceados com os taninos macios ainda presentes. É 
um vinho bem seco, com corpo médio para maior, intensidade alta e 
persistência média. Potente sem ser pesado ou enjoativo; ainda está 
jovem. Confirma nariz, com destaque para as resinas, condimentos, ervas 
e amadeirados. 

. 
Combinação: Muito gastronômico e fácil. Recomendo a cozinha clássica argentina com 

suas carnes grelhadas e mal passadas. Embutidos, Defumados, Kafta e 
Carré de Cordeiro também combinam. Os molhos vermelhos picantes, 
chimichurri ou molho de hortelã são perfeitos e, as batatas assadas e 
recheadas podem surpreender. Neste frio, arrisque com os caldos e 
cremes de inverno ou ensopados como o puchero. Dentre os queijos, 
prefira os duros não curados. 

 
 

Motivo da Escolha 
A Salentein é uma referência quando se fala em vinho argentino. Seus Malbecs fogem do estilo 
pesado e adocicado que marcou a região. Eles primam pela elegância, equilíbrio e estrutura. Este 
Reserva de bom custo/benefício e com ótimo desconto é prova disso. 
 


