
Próximo Mês – Tema: Produtor Penedo Borges (Arg). 
 

Clube 50  Clube 90  Clube 130 
Malbec Classico  Malbec Reserva  Gran Reserva Malbec/Cabernet 

Tinto – 2014  Tinto – 2013  Tinto – 2012 
Penedo Borges  Penedo Borges  Penedo Borges 

Argentina – Mendoza  Argentina – Mendoza  Argentina – Mendoza 
Wine Lovers  Wine Lovers  Wine Lovers 

De R$59,00 por R$56,50  R$85,00  R$119,00 
Para cancelamento ou pedido maior do vinho do próximo mês, favor comunicar por e-mail 
(contato@clubemalucosporvinho.com.br) até o dia 31/01/16. 
 
 

 

Clube	
 

 
Janeiro 2016 

 
Vinho “Pionero Soñador” Pinot Noir Safra 2014 
Produtor Viña Morandé País Chile 
Tipo Tinto Seco (FeA – 03M/F) Região Aconcagua D.O. 
Volume 750ml Sub.reg V.de Casablanca 
Uvas Pinot Noir. Álcool 13,5% 
Importadora Grand Cru Valor R$51,00 

 
Temp.de Guarda 13° Temp.de Serviço 13° Consumir até 2017 

 
 

Histórico 
 
A vinícola Morandé foi fundada em 1996 por Pablo Morandé, com o objetivo de elaborar vinhos 
inovadores e de grande qualidade, sempre mantendo compromisso com o meio ambiente. A 
região escolhida para os vinhedos e adega principal foi o Valle del Casablanca (D.O.Aconcagua), 
mais próximo ao litoral. Desde o início, uma das questões principais foi a adoção do manejo 
orgânico dos vinhedos. 
 
No mesmo ano, Pablo foi eleito o “Melhor Enólogo” pela Associação Chilena de Jornalistas 
Gastronômicos; em 1997, recebeu o título de “Enólogo do Ano” pela Associação Chilena de 
Enologia e, em 1999, a vinícola Morandé foi reconhecida como a “Vinícola do Ano” pela 
conceituada revista americana Wine Enthusiast. 
 
Atualmente, a empresa possui mais de 600 hectares de vinhedos espalhados pelos vales de 
Casablanca, Maipo, Carucó, Rapel e Maule. As castas mais cultivadas são: Chardonnay, 
Sauvignon Blanc, Gewürztraminer (brancas), Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, Merlot, 
Carmenère, Syrah e Carignan. 
 
  



Próximo Mês – Tema: Produtor Penedo Borges (Arg). 
 

Clube 50  Clube 90  Clube 130 
Malbec Classico  Malbec Reserva  Gran Reserva Malbec/Cabernet 

Tinto – 2014  Tinto – 2013  Tinto – 2012 
Penedo Borges  Penedo Borges  Penedo Borges 

Argentina – Mendoza  Argentina – Mendoza  Argentina – Mendoza 
Wine Lovers  Wine Lovers  Wine Lovers 

De R$59,00 por R$56,50  R$85,00  R$119,00 
Para cancelamento ou pedido maior do vinho do próximo mês, favor comunicar por e-mail 
(contato@clubemalucosporvinho.com.br) até o dia 31/01/16. 
 
 

Ficha Técnica 
 
Vinificação: Colheita mecânica em vinhedos de alta densidade (10.000 pés/ha). Após a 

seleção e o desengace, o mosto sofreu maceração fria (08 graus) por 03 dias. 
A fermentação alcoólica ocorreu em tanques de aço inox com temperatura 
baixa (23 graus) por 08 dias e foram utilizadas somente leveduras 
selecionadas. Em seguida, veio a transformação malolática completa e apenas 
25% do vinho foi transferido para barricas de carvalho francês para um 
estágio de 03 meses. 

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

(típica) e sem halo de evolução. 
 
Olfativo: O primeiro ataque é de frutas vermelhas frescas (morango, cereja, amora), 

ervas secas (erva doce, hortelã), alcaçuz e um toque de goiaba vermelha 
fresca. Em seguida, surgem aromas de alfazema e de terra molhada. Muito 
fresco e vivo. 

 
Gustativo: Ótimo equilíbrio entre a acidez destacada, o álcool bem encaixado e os 

taninos suaves e delicados. Apresenta ligeiro amargor residual por estar 
jovem. O corpo é médio para menor, intensidade alta e persistência média 
menos. Os aromas de boca confirmam o nariz e ainda apresentam: groselha, 
chocolate ao leite e algo de grão de café. Muito fresco e fácil de gostar. 

 
Combinação: Sem dúvida alguma, este é um típico tinto para verão. O corpo leve e a acidez 

alta permitem muitas combinações. Eu recomendo um Frutos do Mar com 
molho vermelho, Salmão ou Atum grelhado, Lula recheada e Polvo à 
espanhola. Alguns cortes bovinos vão bem: Carpaccio, Steak Tartar, Rosbife, 
Pastrami e Vitela. Entradas leves também combinam: Bruschetta, Crostini, 
Burrata temperada, Tomates ou Abobrinhas recheadas e assadas, Salsichas 
alemãs e, até, um risoto de morango. 

 
 
 
 
 
 

Motivo da Escolha 
Poucas são as castas que permitem produzir um vinho tinto que combine com o Verão e com 
o calor excessivo. Dentre elas, a Pinot Noir é uma das mais indicadas. Este exemplar é tudo 
que eu queria para demonstrar essa teoria. Ele possui ótima relação de custo/benefício e se 
mostra perfeito, mesmo servido em temperatura mais baixa. 
 


