
 
Próximo Mês – Tema: Casta – Tempranillo. 

 
Clube 50  Clube 90  Clube 130 

Finca San Martin  Viña Alberdi Reserva  Campo Alegre 
Tinto – 2008  Tinto – 2005  Tinto – 2008 
Torre de Oña  La Rioja Alta  Bodegas F.Lurton 

Espanha – Rioja  Espanha – Rioja  Espanha – Toro 
Zahil  Zahil  Zahil 

De R$77,00 por R$50,00  De R$122,00 por R$90,00  De R$171,00 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 30/08/12. 
 

 

CClluubbee  
 

 
Agosto 2012 

 
Vinho Mawson’s Hill Block “3” Safra 2005 
Produtor Yalumba Wine Company País Austrália 
Tipo Tinto Seco Região South Austrália 
Volume 750ml Sub.reg Eden Valley 
Uvas Cabernet Sauvignon. Álcool 14,5% 
Importadora KMM Valor De R$99,00 

Por R$90,00 

 
Temp.de Guarda 14° Temp.de Serviço 17° Consumir até 2015 

 
 

Histórico 
 
Maior e mais antiga vinícola familiar australiana, foi fundada em 1849 por Samuel Smith, 
imigrante britânico e mestre cervejeiro, que levou sua família para Angaston em busca de 
uma nova vida. Comprou um terreno de 12 hectares e chamou-o de Yalumba – 
expressão aborígine para “toda a terra ao redor”. Seis gerações e mais de 150 anos 
depois, Yalumba cresceu em tamanho e status, personificando toda a história de sucesso 
do vinho australiano. Entre as dez vinícolas mais importantes do país, permanece nas 
mãos da família, ao contrário de todos os outros grandes produtores, que se tornaram 
empresas públicas. Sua posição à frente dos outros no dinâmico mundo do vinho deve-se 
a três elementos básicos: vinhedos em localizações privilegiadas, fantásticas habilidades 
na elaboração dos vinhos e espírito ousado e de visão para abraçar desafios. Além disso, é 
uma das poucas vinícolas do mundo a manter tanoaria própria. Sua produção é de um 
milhão de caixas por ano. O crítico Robert Parker recentemente avaliou 23 vinhos da casa 
e concedeu a 13 deles mais de 90 pontos, sendo cinco com mais de 96 pontos. A vinícola 
ganhou 05 estrelas no Australian Wine Companion 2008, de James Halliday. 
 

Curiosidade 
 
Sir Douglas Mawson foi um dos mais reconhecidos exploradores australianos e inspirou o 
mundo com sua coragem e feitos heróicos. A vinícola Yalumba patrocinou as primeiras 
expedições de Mawson à Antártica no período de 1911-1914. Em homenagem à histórica 
associação com este grande herói, a vinícola lançou o Mawson’s, um rico e complexo 
vinho com sabores maduros e generosos, complementado por picante carvalho francês. 
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Ficha Técnica 
 

Vinificação: O ano de 2005 foi muito bom para a região, boas chuvas caíram cedo e 
abasteceram o perfil do solo. Durante o verão e o outono as condições de 
colheita foram quentes e secas, promovendo amadurecimento, sólido 
sabor e acumulação de taninos. A fermentação ocorreu em tanques de 
aço inox estáticos e rotativos, gerando boa cor, aromas frutados e, ao 
mesmo tempo, sem produzir vinhos agressivos ou duros. Alguns lotes de 
vinho foram maturados em barricas de carvalho (11 meses) antes da 
mistura final e engarrafamento. Este vinho recebeu 91 pontos de James 
Halliday no seu renomado Australian Wine Companion 2009. 

 

Visual: Rubi pleno e ainda profundo. Não apresenta anel de evolução. Brilhante 
com muito extrato. 

 

Olfativo: Aromas envolventes de frutas vermelhas e pretas passadas com uma 
pegada de baunilha e coco (madeira). Evoluindo para aromas tostados e 
de especiarias. Complexo e elegante. 

 

Gustativo: No paladar, este vinho é suculento, complexo, amparado por frutas 
escuras antes de um longo e elegante acabamento com suaves taninos 
aveludados. Apresenta equilíbrio entre acidez e álcool. Facilmente se 
percebe a potência e estrutura do vinho. Está pronto para o consumo, 
mas ainda poderá ser guardado por mais 03 anos. 

 

Combinação: Como todo grande vinho, este cabernet deve ser degustado sozinho. Mas, 
se quiser compatibilizá-lo, recomendo: carnes bovinas com molhos 
espessos e carré de cordeiro ao molho de hortelã. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivo da Escolha 
Este Cabernet Sauvignon é um excelente exemplo do que a Austrália é capaz de fazer. O 
tempo de garrafa que ele já tem mostra muito bem como é a evolução de um tinto 
encorpado do Novo Mundo. Achei muito didático. 
 


