
 

Próximo Mês – Tema: Produtor – Domaine Paul Mas (França, Languedoc). 
 

Clube 50  Clube 90  Clube 140 
Claude Val Rouge  Carignan Vieilles Vignes  Mas de Mas – Minervois 

Tinto – 2014  Tinto – 2014  Tinto – 2013 
Dom.Paul Mas  Dom.Paul Mas  Dom.Paul Mas 

França – Languedoc  França – Languedoc  França – Languedoc 
Decanter  Decanter  Decanter 

De R$65,50 por R$58,00  De R$102,30 por R$98,00  R$129,30 
Para cancelamento ou pedido maior do vinho do próximo mês, favor comunicar por e-mail 
(contato@clubemalucosporvinho.com.br) até o dia 30/04/16. 
 
 

 

Clube	
 

 
Abril 2016 

 
Vinho Cantagua Cabernet Sauvignon Safra 2014 
Produtor Viña Cantagua País Chile 
Tipo Tinto Seco (FeA – S/M) Região Valle Central 
Volume 750ml Sub.reg Valle de Curicó 
Uvas Cabernet Sauvignon. Álcool 13% 
Importadora Optimus Import Valor R$58,00 

 
Temp.de Guarda 14° Temp.de Serviço 16° Consumir até 2017 

 
 
 

Histórico 
 
 
Tudo começou em 1953, quando Jaime Puntí Desveus, um espanhol proveniente de Manresa 
(Catalunha), desembarcou no Chile para trabalhar na área de vitivinicultura. 
 
Os primeiros vinhedos adquiridos localizavam-se no Vale Central chileno, mais precisamente no 
Valle de Cachapoal, próximo à cidade de Rengo. O objetivo desde o início era produzir vinhos 
de qualidade com ótima relação de custo/benefício. O sucesso foi tão grande que na década de 
1990, sob o comando do seu filho mais novo, Antonio Puntí Ferrer, a pequena vinícola se 
transformou num grande grupo empresarial. 
 
O grupo possui mais de 150 hectares de vinhedos espalhados por diversas localidades. As 
castas mais cultivadas são: Chardonnay, Sauvignon Blanc (brancas), Cabernet Sauvignon, 
Carmenère, Merlot e Pinot Noir (tintas). A adega tem capacidade para processar algo em torno 
de 07 milhões de litros por ano. 
 
A Viña Cantagua é uma das vinícolas que faz parte do grupo Puntí Ferrer. Fundada em 1996 e 
localizada no Valle de Curicó, tem como diretor técnico o enólogo Raimundo Azócar. 
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Ficha Técnica 
 
Vinificação: Colheita manual apenas em vinhedos próprios de 15 anos, realizada na 

segunda quinzena de Abril. Após a seleção e o desengace, o mosto seguiu 
para os tanques de aço inox onde ocorreu a fermentação alcoólica em 
temperatura média alta (de 25ºC a 28ºC) e com leveduras selecionadas. Em 
seguida, o vinho sofreu maceração pós fermentativa curta, sendo filtrado e 
transferido para grandes cubas de aço inox onde permaneceu 03 meses antes 
de ser estabilizado e engarrafado. Sem passagem por madeira. 

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

média e sem halo de evolução. 
 
Olfativo: O primeiro ataque é de Frutas Vermelhas e Negras em Geleia (FVNG – cereja, 

cassis, amora, groselha, mirtilo), Floral (violeta) e Especiarias (pimenta do 
reino, alcaçuz, cravo, canela), um frescor de Menta e um toque suave de 
pimentão verde. Depois surgem aromas de zimbro, lápis, resina e açúcar 
mascavo e algo de chocolate. Nariz sedutor e fresco. 

 
Gustativo: Apresenta bom volume de boca com acidez, álcool e taninos bem marcados e 

em equilíbrio. O corpo é médio, com intensidade alta e persistência media 
longa. Os aromas de boca confirmam o nariz com muito destaque para o 
mentol e alcaçuz. Além disso, surgem: marmelada, sumo de carne e 
eucaliptol. É um vinho macio, fácil de beber e guloso. 

 
Combinação: Pode ser degustado sozinho ou acompanhando inúmeros pratos. Recomendo 

nosso Churrasco Clássico ou um Corte Bovino com Molho de Frutas 
Vermelhas. Para os vegetaríamos, este vinho é um achado, combinando com 
Lasanha Veggie, Risoto de Morango, Legumes Grelhados, Piquillo, 
Hamburguer de Soja com Funghi. As Frituras e as Massas Recheadas com 
Molhos Vermelhos frescos são boas opções. Eclético. 

 
 
 
 
 
 

Motivo da Escolha 
Este Cabernet foge à regra chilena; mostra-se mais fresco e não tão herbáceo. Tem ótima 
relação de custo/benefício e é uma boa opção de tinto mais leve, para acompanhar um 
almoço ou uma conversa sem pressa. 
 


