
 
Próximo Mês – Tema: Região – Bordeaux (França). 

 
Clube 50  Clube 90  Clube 130 

Chateau de L’Estang  Chateau Malescasse  Chateau Maucaillou 
Tinto – 2007  Tinto – 2006  Tinto – 2007 

Chateau de L’Estang  Chateau Malescasse  Chateau Maucaillou 
França – Bordeaux  França – Bordeaux  França – Bordeaux 

Vinos y Vinos  Vinos y Vinos  Vinos y Vinos 
De R$54,00 por R$50,00  De R$109,00 por R$90,00  De R$132,00 por R$128,00 

Para cancelamento ou pedido maior do vinho do próximo mês, favor comunicar por email 
(contato@clubemalucosporvinho.com.br) até o dia 29/02/12. 
 

 

CClluubbee  
 

 

Fevereiro 2012 

 
Vinho “Q” Pinot Noir Safra 2008 

Produtor Viña Quintay País Chile 

Tipo Tinto Seco Região Vale de Casablanca 

Volume 750ml Sub.reg --- 

Uvas Pinot Noir. Álcool 14% 

Importadora Premium Valor R$82,53 

 
Temp.de Guarda 14° Temp.de Serviço 16° Consumir até 2015 

 

 

Histórico 

 
A Viña Quintay é o resultado de um projeto entre amigos que desejavam produzir vinhos 
de qualidade nas regiões mais frias do Chile (Vale de Casablanca e de Leyda). Fundada 
em 2005, a responsabilidade técnica está à cargo dos enólogos Álvaro Espinoza, Juan 
Carlos Faúndez e Vicente Johnson. 
 
Hoje, a vinícola conta com 10 vinhedos distintos nessas 02 regiões, classificados em 03 
grandes grupos (por afinidade climática). A altitude varia entre 250 e 320 metros, em 
terrenos planos ou encostas. Devido ao baixo índice pluviométrico das regiões, os 
vinhedos são irrigados pelo sistema de gotejamento. 
 
 

Curiosidades 

 
Quintay é uma palavra de origem Mapuche (povo que habitava o Chile na antiguidade) e 
significa “aquele que navega com a corrente”. Outro símbolo ancestral é a “clava” que 
está reproduzida no rótulo do vinho. Ela representa o poder do chefe da tribo Picunche 
que habitava o Vale de Casablanca entre 900 e 1500 dC. 
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Ficha Técnica 
 

Vinificação: Colheita manual no início de Abril. 95% dos cachos sofrem desengace e seleção 
de bagos. Em seguida, ocorre a prensagem e o mosto passa por maceração pré-
fermentativa durante 07 dias em baixa temperatura (03ºC). Ao final desse 
período, o restante dos cachos (5%) será adicionado ao mosto para que a 
fermentação alcoólica ocorra em tanques de aço inox por 15 dias em 
temperaturas médias altas (de 24 a 26 graus). 
O vinho resultante é então trasfegado para barricas usadas de carvalho francês 
onde irá ocorrer naturalmente a transformação malolática (04 meses). 
Finalmente, o vinho é novamente trasfegado para outras barricas onde irá 
repousar por mais 06 meses antes de ser filtrado e engarrafado. 

 

Visual: Rubi Pleno sem traços violáceos. A intensidade é alta e a densidade é baixa, 
típica da casta. Apresenta pequeno halo de evolução. 

 

Olfativo: Este vinho necessita de algum tempo na taça para começar a liberar seus 
aromas. Num primeiro momento surgem frutas vermelhas maduras (morango, 
amora), goiaba vermelha, especiarias (cardamomo, anis estrelado) e algum 
herbáceo. A passagem por madeira é marcada pelos aromas de tostado, 
serragem, chão de madeira, taco e couro novo. Depois de algum tempo, surgem 
aromas de goiabada e algum floral. Percebe-se, também, um toque lácteo 
(iogurte com frutas) característico da transformação malolática em madeira. 

 

Gustativo: Vinho quente. Apresenta acidez alta e álcool bem marcado. Os taninos estão 
presentes, porém redondos. O corpo é médio com intensidade alta e persistência 
média. Os sabores confirmam o nariz, com destaque para as frutas e 
condimentos. Com algum tempo de taça surgem aromas de mentol, pimenta 
vermelha e mineral. Recomendo fortemente que deixem o vinho abrir um pouco 
na taça antes de beber, pois num primeiro momento o vinho se apresenta meio 
nervoso e áspero. Depois ele equilibra e fica mais amigável. 

 
Combinação: Este vinho pede comida. Recomendo os queijos prensados e cozidos de leite de 

vaca (Emmenthal, Gouda, Estepe). A culinária espanhola é uma excelente opção 
(Arroz Vermelho, Arroz Negro com Calamares, Cozido Madrileño, Cuchifrito, 
Pimentões assados ou grelhados); Pato com Frutas Silvestres, Lombo de Porco 
recheado com Frutas Secas, Rosbife, Mortadela tipo Bologna e Steak a Poivre. 

 
 

Motivo da Escolha 
Ótimo exemplo de Pinot Noir do Novo Mundo com estrutura e potência maiores que o 
normal. Além disso, o Vale de Casablanca vem se destacando como uma das melhores 
regiões produtoras dessa casta no mundo. 
 


