
Próximo Mês – Tema: Produtor – Haras de Pirque (Chile). 
 

Clube 50  Clube 90  Clube 130 
Carmenère Reserva  Hussonet Cabernet Sauvignon  Albis 

Tinto – 2013  Tinto – 2011  Tinto – 2005 
Haras de Pirque  Haras de Pirque  Haras de Pirque 

Chile – Valle Central  Chile – Valle Central  Chile – Valle Central 
WineBrands  WineBrands  WineBrands 

De R$69,00 por R$58,00  R$89,00  De R$253,00 por R$140,00 
Para cancelamento ou pedido maior do vinho do próximo mês, favor comunicar por e-mail 
(contato@clubemalucosporvinho.com.br) até o dia 30/09/15. 
 
 

 

Clube	
 

 
Setembro 2015 

 
Vinho Richland Pinot Noir “King Valley” Safra 2014 
Produtor Calabria Winery – Westend País Austrália 
Tipo Tinto Seco (FeA – 03M/F) Região New South Wales 
Volume 750ml Sub.reg Riverina 
Uvas Pinot Noir. Álcool 13,5% 
Importadora KMM Valor De R$74,00 

Por R$58,00 
 

Temp.de Guarda 14° Temp.de Serviço 16° Consumir até 2018 
 
 

Histórico 
 
Em 1927, um casal de imigrantes italianos (Francesco e Elizabeth Calábria) comprou apenas 02 
hectares de ótimas terras no condado de Griffith (coração de Riverina), província de New South 
Wales. A intenção era cultivar vinhedos e produzir uvas de ótima qualidade para vender. 
 
No final da Segunda Guerra Mundial (1945) o casal resolve fundar uma empresa vinícola 
familiar, Calábria Wines, para comercializar seus próprios vinhos. O sucesso foi imediato, com 
inúmeros reconhecimentos e prêmios. 
 
Em 1974, o filho, Bill Calábria, assumiu os negócios da família e alterou o nome da empresa 
para Westend Estate Wines. Até hoje, ele comanda essa vinícola familiar de sucesso 
internacional, onde a linha “3 Bridges” é benchmark para os vinhos da região. 
 
Produzem algo em torno de 06 milhões de garrafas por ano. 
 
 

Curiosidade 
 
Bill Calábria é portador de uma rara alergia provocada pelos ácidos encontrados no vinho. 
Dessa forma, ele não pode degustar (engolir, mais precisamente) os próprios vinhos que 
produz. Somente a paixão, a visão e a determinação podem justificar o esforço e o sucesso 
desse produtor. 
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Ficha Técnica 
 
Vinificação: Colheita mecânica e manual apenas em vinhedos da família. Após a seleção e 

desengace, o mosto seguiu para os tanques de aço inox onde ocorreu a 
fermentação alcoólica. O estilo de fermentação segue a tradição australiana: 
Tanques Abertos. Em seguida, o vinho foi transferido para as barricas de 
carvalho francês onde estagiou por 03 meses. Antes de engarrafar, o vinho 
passa por clarificação com claras de ovos. 

 
Visual: Rubi jovem e claro. Apresenta intensidade média alta, densidade baixa e sem 

halo de evolução. 
 
Olfativo: Vinho muito fresco e intenso. O primeiro ataque é de frutas vermelhas frescas 

(FVF – morango, groselha, amora, framboesa, cereja), especiarias (canela) e 
floral (lavanda). A passagem por madeira é bem discreta. Depois, surgem 
aromas de goiaba, cardamomo, alcaçuz, menta e um toque delicioso de “Bala 
Dulcora” vermelha. (só para quem lembra...) 

 
Gustativo: Bom volume de boca com ótimo equilíbrio entre a acidez alta, álcool bem 

marcado e taninos leves e macios. Seco, com corpo médio para menor, 
intensidade alta e persistência média. A boca confirma o nariz com um pouco 
mais de destaque para a madeira e o floral. É um vinho bem feito, harmônico 
e elegante; fácil de gostar e muito típico da Pinot Noir. 

 
Combinação: Uma das características mais interessantes da casta Pinot Noir é apresentar 

vinhos gastronômicos; e este exemplar não foge à regra. Recomendo Galeto 
Assado, Caças pequenas (codorna, perdiz, pombo), Lombo Suíno (a 
Califórnia, com farofa de milho, batata doce, mandioquinha, purê de maça...), 
Polvo com Páprica e Frango Indiano. A culinária japonesa encaixa bem 
(sashimi de atum, temaki de salmão) e os pratos vegetarianos também 
(Legumes recheados assados, Ratatouille e Tomates assados com ervas). Se 
preferir, um simples Strogonoff de Frango ou Carne ficaria perfeito. 

 
 
 
 
 

Motivo da Escolha 
Cada vez mais me surpreendo com os Pinot Noir de fora da sua terra natal (Borgonha, 
França). Devido às mudanças climáticas, novas regiões estão aptas a cultivar essa variedade 
difícil e temperamental. Este vinho é um ótimo exemplo da nova fronteira para Pinot Noir, 
com boa relação de custo/benefício. 
 


