
Próximo Mês – Tema:  Bordeaux Clássico Tinto. 
 

Clube 50  Clube 90  Clube 130 
Le Bordeaux de Maucaillou  Ronan by Clinet  Les Granges de Rothschild 

Tinto – 2010  Tinto – 2011  Tinto – 2011 
Château Maucaillou  Château Clinet  Domaines Rothschild 
França – Bordeaux  França – Bordeaux  França – Bordeaux 

Vinos & Vinos  Vinos & Vinos  Zahil 
De R$97,00 por R$58,00  De R$109,00 por R$98,00  De R$147,00 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 30/04/15. 
 
 

 

Clube 
 

Abril 2015 

 
Vinho RedTree Zinfandel Safra 2011
Produtor Cecchetti Wine Company País EUA
Tipo Tinto Seco (FeA – 06M/A) Região Califórnia
Volume 750ml Sub.reg ---
Uvas Zinfandel. Álcool 13,5%
Importadora Grand Cru Valor De R$64,00

Por R$56,00
 

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

Histórico 
 
A Cecchetti Wine Company é uma empresa familiar, fundada em 2007 pelo casal Roy e 
Rachael Cecchetti. Após 27 anos de experiência na indústria do vinho, Roy decidiu que era 
hora de investir no seu sonho, produzindo seus vinhos. 
 
Eles contrataram Bob Broman para gerenciar a parte enológica e firmaram parcerias com 
inúmeros vinicultores da região para fornecerem uvas em perfeito estado e com a 
qualidade que eles queriam. 
 
O sucesso desse projeto pode ser atestado hoje em dia pelos diversos prêmios que 
receberam e pela ampla gama de vinhos com estilos distintos: Austerity, Backhouse, 
Exitus, Redtree e Line 39. 
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Ficha Técnica 
 
Vinificação: Colheita mecânica em vários vinhedos. Após a seleção e o desengace, o 

mosto permaneceu em contato com as castas para extração de cor e 
aromas antes de ser fermentado em tanques de aço inox com 
temperatura controlada. Em seguida, o vinho foi transferido para barricas 
usadas de carvalho americano onde ocorreu a transformação malolática 
antes de ser filtrado e engarrafado. 

 
Visual: Rubi Pleno ainda violáceo. Apresenta intensidade média alta, densidade 

média e sem halo de evolução. 
 
Olfativo: O primeiro ataque é de Frutas Vermelhas e Negras Maduras (FVNM –

amora, groselha, morango, jabuticaba) e de especiarias (canela, 
pimenta). Depois surgem aromas de tabacco, herbáceos e algo de 
caramelo. 

 
Gustativo: Ótimo equilíbrio com acidez destacada, álcool discreto e taninos ainda 

firmes. Apresenta ligeiro amargor residual, corpo médio, intensidade 
média alta e persistência média longa. A boca confirma os aromas de 
nariz e acrescenta um toque de flores secas e serragem. É um vinho 
direto, simples e macio, mas muito bem acabado. Excelente 
custo/benefício. 

 
Combinação: Ótima opção de tinto de corpo médio para ser degustado sozinho, sem 

compromisso. Mas ele combina muito bem com entradas (carpaccio, 
bruschetta) e salumeria clássica. Recomendo pratos com molhos 
vermelhos ou marrons leves. Um Galeto com Pulenta ficaria perfeito. 
Pizzas, Focaccia e Batatas recheadas completam as dicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivo da Escolha 
Este é um dos Zinfandel (Zin para os íntimos) mais vendido no mundo. Ele apresenta 
todas as características marcantes da casta com excelente relação de custo/benefício. 
 


