
 
Próximo Mês – Tema: Produtor – Domaines Perrin. 

 
Clube 50  Clube 90  Clube 130 

La Vieille Ferme Rouge  Perrin Réserve Rouge  Saint Joseph 
Tinto – 2011  Tinto – 2009  Tinto – 2009 

Domaines Perrin  Domaines Perrin  Nicolas Perrin 
França – Rhône  França – Rhône  França – Rhône 

World Wine  World Wine  World Wine 
R$48,00  R$73,00  De R$145,00 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 31/01/13. 
 

 

CClluubbee  
 

 

Janeiro 2013 

 
Vinho Betsy’s Backacher “Bottle Blond” Safra 2008 
Produtor Spann Vineyards País Estados Unidos 
Tipo Branco Seco Região Califórnia 
Volume 750ml Sub.reg Sonoma Country 
Uvas Semillon 60%, Chardonnay 40%. Álcool 14,4% 
Importadora Wine Lovers Valor R$79,00 

 
Temp.de Guarda 14° Temp.de Serviço 12° Consumir até 2015 

 

Histórico 

 
Localizada nas montanhas Mayacamas de Sonoma Country, bem longe da civilização, esta 
vinícola peculiar produz vinhos de alta qualidade em quantidades limitadíssimas, alguns 
com produção de pouco mais de 400 garrafas. 
 
A paixão pelo vinho levou seus proprietários, o casal Peter e Betsy Spann a deixarem suas 
profissões, a mudarem de cidade e a se dedicarem a produção de seus próprios vinhos. A 
técnica de vinificação utilizada tem forte influência dos franceses de Bordeaux e dos 
italianos da Toscana, portanto, seus vinhos combinam a potência do Novo Mundo com a 
elegância do Velho Mundo. Uma harmonização que deu certo! 
 
Os nomes dos vinhos também são únicos, escolhidos ou criados com a intenção de revelar 
sentimentos, sensações e prazeres dos proprietários/enólogos. 
 
 

Curiosidades 
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Ficha Técnica 

 
Vinificação: As castas são vinificadas em separado. A Semillon é proveniente de 

vinhedos orgânicos e é fermentada em tanques de aço inox em 
temperatura baixa. O mosto da Chardonnay é dividido em duas partes; 
uma é fermentada em barris de madeira com temperatura mais alta e a 
outra metade é fermentada em aço inox. Em seguida, cada variedade 
estagia por 06 meses em barricas de carvalho francês neutro. O último 
estágio é a mistura dos vinhos bases, estabilização e engarrafamento. 

 
Visual: Amarelo pleno, quase dourado. Brilhante, com ótima intensidade e 

densidade média. Não apresenta halo de evolução. 
 
Olfativo: Intensos aromas de frutas tropicais maduras (abacaxi, pêssego, 

maracujá, manga) mesclados com minerais (sílex, calcário) e algum floral 
fresco. O estágio em madeira é marcado pelos aromas de manteiga, mel, 
amendoim e iogurte. Num segundo momento, surgem aromas mais 
exóticos (curau, pamonha, cera e chocolate branco). Fantástico. 

 
Gustativo: Fresco com a acidez destacada e álcool bem integrado. O corpo é médio 

para maior, intensidade alta e persistência média alta. Na boca se mostra 
untuoso, quase cremoso. Os aromas de boca, além de confirmarem o 
nariz, ainda apresentam azeitona verde, frutas secas (nozes), lima da 
pérsia e um toque floral fresco. É um vinho guloso. 

 
Combinação: Delicioso vinho, fácil de gostar. Pode ser degustado sozinho, mas ficará 

ainda melhor se acompanhar alguns pratos específicos. Pede manteiga. 
Eu recomendo: Massas recheadas com molhos brancos, Suflês, Quiches, 
Saladas com frutas secas e mel, Carnes com preparação agridoce e 
alguns frutos do mar (lagosta, lagostim e siri). Queijos brancos de massa 
mole também são ótimas pedidas. 

 
 
 
 

Motivo da Escolha 
Eu me apaixonei por esse vinho logo na primeira vez que degustei. O corte inusitado de 
Chardonnay com Semillon provoca os sentidos e faz a gente sair do lugar comum. Ótimo 
equilíbrio/estrutura e com bom potencial de guarda. 
 


