
 

 
Próximo Mês – Tema: Casta – Merlot. 

 
Clube 50  Clube 90  Clube 130 

Atrium Merlot  Merlot Califórnia  Merlot 
Tinto – 2009  Tinto – 2008  Tinto – 2008 

Miguel Torres  Bogle Vineyards  Smithbrook 
Espanha – Penedês  EUA – Califórnia  Austrália – Western Australia 

Devinum  Wine Lovers  Wine Society 
De R$60,85 por R$50,00  R$85,00  R$110,00 

Para cancelamento ou pedido maior do vinho do próximo mês, favor comunicar por email 
(contato@clubemalucosporvinho.com.br) até o dia 30/06/12. 
 

 

CClluubbee  
 

 

Junho 2012 

 
Vinho Syrah Safra 2008 
Produtor Mandolin Winery País Estados Unidos 
Tipo Tinto Seco Região Califórnia 
Volume 750ml Sub.reg Central Coast  
Uvas Syrah. Álcool 14% 
Importadora Wine Lovers Valor R$85,00 

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

Vinificação: As uvas são provenientes de vinhedos da Costa Central, onde há ventos 
fortes, dias secos e nevoeiros; estas condições são ideais para o cultivo 
da Syrah, transmitindo sabores frutados e acidez ideal. Após a seleção e 
desengace, o mosto é transferido para os tanques de aço inox onde irá 
ocorrer a fermentação alcoólica com temperaturas controladas. Em 
seguida, o vinho segue para as barricas de carvalho francês (20% novas) 
para um estágio de 14 meses. A transformação malolática é realizada em 
100% do vinho. 

 

Visual: Rubi Pleno com ligeiro toque violáceo. Densidade e intensidade altas. Não 
apresentando halo de evolução. 

 

Olfativo: Quente. Logo de início, apresenta um delicioso aroma de pasta de 
azeitonas pretas. Em seguida surgem aromas de frutas vermelhas 
maduras (morango, amora, framboesa), pimenta do reino branca, canela, 
figo em calda. A marcação de madeira é perceptível pelos aromas de 
tabacco e fumo de corda. Depois de algum tempo surgem toques 
minerais (pedra lascada, ardósia), chocolate e coco. 

 

Gustativo: Surpreende pelo frescor em contraste com o nariz. Acidez e álcool 
destacados e harmônicos. Os taninos estão macios e não marcam tanto. 
O corpo é médio, intensidade alta e persistência média longa. Boa 
complexidade. Picante, frutado e com algum café. É um vinho guloso. 

 

Combinação: Fácil de beber, diferente da maioria dos Syrahs americanos. Este vinho 
pede uma carne grelhada (T-Bone, Contrafilé) ou um corte de Cordeiro 
com ervas. Pizza de Pepperoni, Calabreza ou Javali. Aperitivos de 
Embutidos (salsichões com mostarda escura), Torta de Carne inglesa, 
Pernil suíno assado e Medalhões ao molho de Porto ou Marsala. 

 
 
 
 
 
 

Motivo da Escolha 
Ótima opção de syrah americano para o Outono e entrada do Inverno. Elegante, 
estruturado e com muitos aromas e sabores. É um bom exemplar de vinho californiano 
sem a marcação excessiva de madeira e álcool. 
 


