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Clube	
 

 
Novembro 2015 

 
Vinho Chardonnay Reserva Safra 2010 (90pts) 
Produtor Cordilheira de Santana País Brasil 
Tipo Branco Seco (FeAM – 12M/SL) Região Rio Grande do Sul 
Volume 750ml Sub.reg Campanha Gaúcha 
Uvas Chardonnay. Álcool 13,5% 
Importadora Direto do Produtor Valor De R$72,00 

Por R$58,00 
 

Temp.de Guarda 12° Temp.de Serviço 12° Consumir até 2017 
 
 

Histórico 
 
A vinícola Cordilheira de Sant’Ana é uma empresa familiar, fundada em 1999 pelo casal de enólogos 
Rosana Wagner e Gladistão Omizzolo. Ambos possuem longa experiência no mundo dos vinhos, 
trabalhando em inúmeras empresas e participando dos principais projetos nacionais das décadas de 
1970/1980. Depois que se casaram, o sonho comum era ter sua própria vinícola, produzindo vinhos de 
alta qualidade com um estilo mais “Velho Mundo”. Eles começaram a pesquisar diferentes áreas do RS e 
chegaram à conclusão que a região de Palomas, na Campanha Gaúcha, era a melhor. A própria 
Universidade de Davis, Califórnia já havia recomendado essa região num estudo/relatório na década de 
1970. 
 
Em 1999 eles plantaram as primeiras videiras, em 2004 concluíram a adega 
de produção e lançaram os primeiros vinhos comercialmente em 2005. 
Atualmente, eles possuem 24 hectares de vinhedos, o rendimento é muito 
baixo (05 tons por hectare) e a produção é limitada. As castas cultivadas 
são: Chardonnay e Gewürztraminer (brancas); Cabernet Sauvignon, Merlot 
e Tannat (tintas). 
 
 

Curiosidade 
 
Os vinhos da Cordilheira de Sant’Ana são conhecidos pela sua excepcional capacidade de guarda, ou 
seja, melhoram muito com o tempo de garrafa. Na Expovinis 2008 (maior feira de vinhos da América do 
Sul), o Chardonnay Reserva 2005 ganhou os dois maiores prêmios que poderia: “Melhor Chardonnay da 
Feira” e “Top 10 da Feira”. A safra 2010 (que vocês estão recebendo) ficou em segundo lugar no “Top 
Ten” da Expovinis. 
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Ficha Técnica 
 
Vinificação: Colheita manual apenas em vinhedos próprios. Depois da seleção e desengace, o 

mosto foi separado em 02 lotes. Uma parte (32%) foi vinificada em barricas de 
carvalho francês (técnica borgonhesa) e ficou em “sur lie” por 12 meses. A outra 
parte (68%) foi fermentada em tanques de aço inox por 20 dias em temperatura 
baixa (de 14 a 16 graus) para preservar o frescor e a acidez. No momento certo, os 
lotes foram misturados (corte), estabilizados, filtrados e engarrafados. O vinho ainda 
permaneceu mais 03 anos envelhecendo antes de ser comercializado. Foram 
produzidas apenas 1.200 garrafas! 

 
Visual: Amarelo pleno, dourado. Apresenta intensidade alta, densidade média alta e 

pequeno halo de evolução. 
 
Olfativo: Simplesmente delicioso e envolvente. O primeiro ataque é de frutas amarelas em 

conserva (FAG – abacaxi, pêssego, manga, jaca), frutas amarelas maduras (FAM – 
maracujá, nêspera) e frutas secas (FS – amendoim, macadâmia). Logo em seguida, 
surgem aromas florais (flor de laranjeira, acácia), lácteos e algo mineral (pedra). A 
passagem por madeira é bem marcada, destacando-se: leite de coco, baunilha, 
chocolate branco (lembram do “Galak”?) e um tostado gostoso. Com mais um pouco 
de tempo de taça, surge um toque de curau de milho. Vinho muito amplo, 
impressionante. 

 
Gustativo: Sem dúvida é um vinho que já apresenta os primeiros sinais de evolução. Ótimo 

equilíbrio entre a acidez viva, o álcool bem marcado e o amargor nulo. É um vinho 
seco, de corpo médio para maior, com intensidade alta e persistência longa. Os 
aromas de boca conseguem ser mais amplos do que no nariz, acrescentando notas 
de ervas (erva doce, camomila), cítricos (tangerina, lima da pérsia), melão e muito 
mais mineral. Complexo, estruturado, fresco e macio. 

 
Combinação: Eu recomendo degustar sozinho para perceber todo esse potencial. Mas, ele também 

vai muito bem à mesa. As possibilidades são quase infinitas, pedindo sempre 
preparações com manteiga ou creme de leite. Minhas sugestões são: Massas 
recheadas, peixes e frutos do mar com molhos amanteigados. Camarão na Moranga, 
Frango Indiano, Quiche de Alho Poró, Purê de Mandioquinha ou de Banana da Terra 
e Risoto de Pêra com Gorgonzola são imbatíveis. 

 
 
 
 

Motivo da Escolha 
Os Chardonnays da Cordilheira de Santana impressionam pela qualidade, estrutura e 
capacidade de envelhecimento. É um ótimo exemplo de vinho branco barricado; muito 
didático e que expressa todas as características desse estilo de vinho. Ótima relação de 
custo/benefício. 
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