
 
Próximo Mês – Tema: Produtor – Herdade do Esporão. 

 
Clube 50  Clube 90  Clube 130 Clube 130 
Defesa  Esporão Reserva  Esporão Reserva Esporão Reserva 

Tinto – 2009  Tinto – 2009  Tinto – 2009 Branco – 2011 
Herdade do Esporão  Herdade do Esporão  Herdade do Esporão Herdade do Esporão 
Portugal – Alentejo  Portugal – Alentejo  Portugal – Alentejo Portugal – Alentejo 

Qualimpor  Qualimpor  Qualimpor Qualimpor 
De R$58,00 por R$50,00  De R$98,00 por R$77,60  De R$98,00 por R$77,60 De R$68,50 por R$52,40 

Para cancelamento ou pedido maior do vinho do próximo mês, favor comunicar por email 
(contato@clubemalucosporvinho.com.br) até o dia 30/10/12. 
 

 

CClluubbee  
 

 

Outubro 2012 

 
Vinho Cabernet Sauvignon / Syrah Safra 2010 
Produtor Domaine Pasqua País França 
Tipo Tinto Seco Região Córsega 
Volume 750ml Sub.reg Puzzi Chello 
Uvas Cabernet Sauvignon 60%, Syrah 40%. Álcool 13% 
Importadora Empório Sório Valor De R$91,60 

Por R$88,00 

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

 

 

Histórico 

 
O grupo UVAL (“Union des Vignerons du Levant”) foi criado em 1975 pela união de 
pequenos produtores do Nordeste da ilha (próximo a Bastia e ao Cap Corse) que 
buscavam manter as características locais e, ao mesmo tempo, alcançar projeção 
internacional. Sob o comando de Alain Mazoyer, enólogo formado em Bordeaux por Emile 
Peynaud e atual diretor, o grupo não para de inovar e pesquisar novos caminhos para a 
videira e o vinho. 
 
Após 30 anos, o grupo já era responsável por 25% da produção da ilha e de 70% das 
exportações. Hoje, vinificam mais de 70.000hl por ano (07 milhões de litros). Sendo 
reconhecido pela inquestionável qualidade e autenticidade, acumulando prêmios e 
distinções. 
 
Seus vinhos provêm de inúmeras micro regiões com destaque para os brancos e rosés. As 
castas autóctones (Vermentinu, Sciaccarrellu e Niellucciu) convivem em harmonia com 
outras castas “importadas” do continente, emprestando um caráter exótico aos seus 
vinhos. 
 
O terroir deste vinho localiza-se em morros situados aos pés de antigas fontes termais de 
água sulfúrica (Puzzi Chello). Predominantemente voltados para o sul e em frente a um 
pequeno vale, estes terrenos se beneficiam dos refrescantes ventos noturnos vindos de 
montanhas chamadas “Muntèse”, cujo papel é essencial na saúde das vinhas. 
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Ficha Técnica 

 
Vinificação: Este vinho é oriundo de uma seleção das melhores parcelas do vinhedo. 

Sua vinificação é realizada por: maceração pelicular; extração a frio; 
fermentação a baixa temperatura e envelhecimento de uma parte do 
vinho realizado em tonéis durante 08 meses. 

 
Visual: Rubi Pleno, profundo e com traços violáceos. A intensidade é alta e a 

densidade média. Não apresenta halo de evolução. 
 
Olfativo: Aromas de frutas vermelhas maduras (morango, groselha, cereja), 

especiarias (pimenta do reino branca e preta) e um toque mineral 
(ardósia). Num segundo momento, surgem aromas mais condimentados e 
algum floral. A marcação de madeira é discreta (tostados e defumados). 

 
Gustativo: Fresco e vivo, este vinho apresenta uma excelente relação entre acidez e 

álcool. O corpo é médio para maior, com intensidade média alta e boa 
persistência. Os taninos ainda estão bem presentes. Na boca, os aromas 
de nariz se confirmam, destacando-se as frutas e os tostados. 

 
Combinação: Vinho gastronômico que está começando a evoluir. Surpreende pela 

estrutura e elegância. Acompanha caças, massas com molhos escuros e 
queijos de média cura. Recomendo também: Rosbife, Pastrami, Crepes e 
Culinária Árabe. 

 
 

Motivo da Escolha 
Eu gosto muito desse vinho, principalmente por ser um corte inusitado de Cabernet com 
Syrah. O equilíbrio entre estrutura, potência e harmonia é o ponto alto. Além disso, é um 
vinho que vai muito bem à mesa, sem uma marcação forte da madeira. 
 


