
 
Próximo Mês – Tema: Casta – Cabernet Sauvignon no Novo Mundo. 

 
Clube 50  Clube 90  Clube 130 

Summit 2900 Reserva  Mawson’s  Spencer Bay 
Tinto – 2010  Tinto – 2005  Tinto – 2008 

Volcanes de Chile  Yalumba Winery  Namaqua Winery 
Chile  Austrália – South Australia  África do Sul 
Zahil  KMM  KMM 

R$47,00  De R$99,00 por R$90,00  De R$149,00 por R$130,00 
Para cancelamento ou pedido maior do vinho do próximo mês, favor comunicar por email 
(contato@clubemalucosporvinho.com.br) até o dia 31/07/12. 
 

 

CClluubbee  
 

 

Julho 2012 

 
Vinho Merlot Safra 2008 (WE87) 
Produtor Bogle Vineyards País Estados Unidos 
Tipo Tinto Seco Região Califórnia 
Volume 750ml Sub.reg Lodi e Monterey 
Uvas Merlot. Álcool 13,5% 
Importadora Wine Lovers Valor R$85,00 

 
Temp.de Guarda 14° Temp.de Serviço 16° Consumir até 2018 

 

 

Histórico 

 
Empresa familiar com mais de 100 anos de história. Eles eram apenas agricultores, mas, 
em 1968, resolveram plantar o primeiro vinhedo de castas européias no distrito de 
Sacramento, Califórnia. Eram apenas 03 hectares! 
 
A idéia inicial era vender as ótimas uvas para os grandes grupos vinícolas da região. 
Porém, em 1979, após o “boom” do vinho americano no mundo, eles perceberam que 
existia potencial para comercializar a própria marca. As primeiras safras não chegavam as 
04 mil caixas. 
 
Atualmente, os negócios da família são comandados pelas 2ª geração de vinicultores 
(Warren, Jody e Ryan Bogle). Eles possuem cerca de 610 hectares de vinhedos 
espalhados por diversos distritos. Produzem mais de 1,2 milhões de caixas, exportam para 
inúmeros países e ocupam a 14ª posição entre os maiores produtores da Califórnia 
segundo a revista “Wine Business Monthly”. 
 
Seus vinhos são reconhecidos pela alta qualidade com preços baixos. São chamados de 
“ótimas barganhas” da Califórnia. 
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Ficha Técnica 
 

Vinificação: As uvas são provenientes de 03 vinhedos distintos (Lodi, Monterey e 
Clarksburg). A colheita ocorreu entre os dias 15 de Setembro e 28 de 
Outubro. Após a seleção e o desengace, o mosto sofre ligeira maceração 
pré-fermentativa. A fermentação alcoólica é realizada em tanques de aço 
inox com leveduras selecionadas e temperatura controlada. Em seguida, o 
vinho é prensado e transferido para as barricas de carvalho americano 
onde irá estagiar por 12 meses antes de ser engarrafado. 

 

Visual: Rubi Pleno com discreto halo de evolução. Intensidade alta e densidade 
média. 

 

Olfativo: Num primeiro ataque, surge um surpreendente e delicioso aroma de 
azeitonas pretas. Em seguida, as frutas pretas maduras (jabuticaba, 
mirtilo), cassis, figo doce e especiarias (cravo, noz moscada, pimenta do 
reino). O estágio em madeira, apesar de longo, não marca 
demasiadamente, deixando aromas de tostados e algum caramelo. Num 
segundo momento, surgem aromas herbáceos (louro, orégano, tomilho) e 
um interessante toque de alcaparras. 

 

Gustativo: É um vinho fresco, com acidez bem equilibrada. O álcool é positivamente 
moderado com os taninos ainda presentes, mas redondos. O corpo é 
médio para maior com intensidade média alta e persistência média longa. 
Os aromas de boca confirmam o nariz e ainda traz um toque floral 
(violetas). É um vinho bem construído, estruturado, harmônico e com 
potência na medida certa. 

 

Combinação: Sem dúvida, é um vinho que agrada logo no primeiro gole. Fácil de beber, 
macio e envolvente. Pode (e deve) ser degustado sozinho, mas também 
combina com inúmeros pratos. Recomendo: Goulash, Guisados, Massas 
com molhos fortes (putanesca, arrabiata, matriciana). Culinária oriental 
condimentada (thai, indiana), Perna de Cabrito assada e Risoto de Carne 
Seca são ótimas opções. 

 
 
 

Motivo da Escolha 
Este vinho me surpreendeu muito. Considero um dos melhores Merlots que já tomei além 
dos franceses, como ótima relação de custo/benefício. Consegue mostrar toda a 
capacidade da casta em produzir um vinho robusto e harmônico, sem perder a tipicidade. 
 


