
Próximo Mês – Tema: Jumilla & Valência (Esp). 
 

Clube 50  Clube 90  Clube 130 
Alceño 12 Meses (RP90)  Fuerza (RP90)  Angosto Tinto 

Tinto – 2011  Tinto – 2011  Tinto – 2009 
Bodegas Pedro Luis Martinez  Bodegas EGO  Bodegas El Angosto 

Espanha – Jumilla  Espanha – Jumilla  Espanha – Valência 
Grand Cru  Grand Cru  Decanter 

De R$70,00 por R$58,00  R$83,00  R$136,00 
Para cancelamento ou pedido maior do vinho do próximo mês, favor comunicar por e-mail 
(contato@clubemalucosporvinho.com.br) até o dia 28/02/16. 
 
 

 

Clube	
 

 
Fevereiro 2016 

 
Vinho Malbec Clássico Safra 2014 
Produtor Bodega Penedo Borges País Argentina 
Tipo Tinto Seco (FeA – S/M) Região Mendoza 
Volume 750ml Sub.reg Luján de Cuyo 
Uvas Malbec. Álcool 14% 
Importadora Wine Lovers Valor De R$59,00 

Por R$56,50 
 

Temp.de Guarda 14° Temp.de Serviço 14° Consumir até 2017 
 
 

Histórico 
 
Em 2004, cinco amigos apaixonados por vinhos resolveram realizar o sonho de fazer seus 
próprios vinhos. Depois de muita pesquisa, escolheram a região de Mendoza, na Argentina para 
desenvolver o projeto. Instalaram-se em Luján de Cuyo, conhecida como a “Terra do Malbec”, 
um dos “terroirs” mais elegantes e emblemáticos para os tintos argentinos. O objetivo do grupo 
sempre foi o de elaborar vinhos de alta qualidade por meio do trabalho cuidadoso nos 
vinhedos, produzindo vinhos diferentes, honestos e que expressassem verdadeiramente a sua 
origem. 
 
Os vinhedos estão situados a 1.050 mts sobre o nível do mar, aos pés da Cordilheira dos Andes, 
onde as amplitudes térmicas e a excelente insolação permitem obter uma ótima maturação e 
equilíbrio. 
 
As castas selecionadas são as mais adaptadas ao “terroir” da região, onde prevalece os solos 
profundos e franco arenosos, o manejo dos vinhedos utiliza técnicas de “vitivinicultura de 
precisão” e são empregados apenas agroquímicos de baixo impacto. 
 
Atualmente, eles possuem 69 hectares, sendo 51ha de vinhedos divididos entre: Malbec (24ha), 
Cabernet Sauvignon (12ha), Syrah (06ha), Chardonnay (03ha), Sauvignon Blanc (03ha), 
Cabernet Franc (1,5ha) e Petit Verdot (1,5ha). 
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Ficha Técnica 
 
Vinificação: Colheita manual no final de março apenas em vinhedos próprios na sub-

região de Agrelo. Após a seleção e o desengace, o mosto sofreu maceração à 
frio (08ºC) durante 03 dias para extração de cor e aromas mais frescos. Em 
seguida começou a fermentação alcoólica com leveduras selecionadas em 
tanques de aço inox por 07 dias com temperatura controlada de 26ºC. O 
vinho foi então transferido para outros tanques de aço onde permaneceu 08 
meses estabilizando antes de ser filtrado e engarrafado. 

 
Visual: Rubi jovem e violáceo. Apresenta intensidade alta, densidade média para 

menor e sem halo de evolução. Muito vivo e brilhante. 
 
Olfativo: Vinho intenso, onde o primeiro ataque é de frutas vermelhas frescas (FVF – 

cereja, groselha, cassis, amora). Logo em seguida, surgem aromas de 
especiarias (cravo, canela) e um delicioso toque fresco de menta. Depois de 
algum tempo na taça, os aromas florais (violeta, lavanda, gardênia) e 
herbáceos começam a se destacar e permanecem até o final. É um vinho 
direto, franco e com boa tipicidade para um Malbec sem madeira. 

 
Gustativo: Bom volume de boca, mostrando-se fresco, vivo, macio e fácil de beber. 

Apresenta acidez alta, álcool bem marcado e taninos redondos; o corpo é leve 
para maior com intensidade alta e persistência média menos. A boca confirma 
o nariz, com destaque para as especiarias e algo picante. É um Malbec para 
dias quentes, que foge do padrão pesado e encorpado dos vinhos de inverno. 

 
Combinação: Este é o típico vinho tinto que pode ser degustado o dia todo; seu frescor e 

estrutura leve garantem a diversão. Mas, se quiser leva-lo à mesa, as 
possibilidades são quase infinitas. Desde as entradas (Carpaccio, Bruschetta 
clássica, Piquillo em conserva, Steak Tartar, Rosbife, Tortilha de 
Bacon&Queijo, Salada de Grão de Bico ou Lentilha), passando pelos pratos 
mais leves (Cozinha árabe clássica, Galeto assado, Legumes grelhados com 
ervas, Carnes leves, Massas com molho vermelho fresco) e chegando nos 
queijos (Burrata temperada com ervas, Chancliche, Feta, Chevre d’Or). 

 
 
 

Motivo da Escolha 
Este é o vinho de entrada da vinícola, que primou por manter a tipicidade da casta (Malbec) 
sem a influência da madeira. Para mim, ele se mostrou muito superior a maioria dos 
“malbecs comerciais” que nós vemos hoje em dia. Ótima opção para dias quentes. 
 


