
 
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 Mo Zin Safra 2007 
Produtor Spann Vineyards País Estados Unidos 
Tipo Tinto Seco Região Califórnia 
Volume 750ml Sub.reg Sonoma Country 
Uvas Zinfandel 57%, Mourvèdre 30%, Petite Sirah 10%, Syrah 3%. Álcool 15,2% 
Importadora Wine Lovers Valor R$89,00 

 
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. 
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Ficha Técnica 

 
Vinificação: Cada casta deste corte veio de um vinhedo diferente (Dry Creek, Russiam 

Valley, Mendocino e Sonoma Valley). Logo após a prensagem, os mostos 
foram misturados e enviados para as cubas de aço inox onde ocorreu a 
fermentação alcoólica. Em seguida, o vinho foi transferido para as 
barricas de carvalho francês (10% novas) onde ocorreu a transformação 
malolática. O estágio em madeira foi de 14 meses antes de ser 
estabilizado e engarrafado. 

 
Visual: Rubi Pleno com intensidade alta e densidade média alta. Brilhante, 

apresenta ligeiro halo de evolução. 
 
Olfativo: Vinho muito aromático onde se destacam as frutas vermelhas e pretas 

passadas (amora, framboesa, cereja, ameixa), especiarias (cravo, 
pimenta do reino, pimenta síria, canela), mentol, couro velho e um toque 
balsâmico (sândalo, almíscar). A passagem por madeira é marcada pelos 
aromas tostados, tabacco e torrefação. 

 
Gustativo: Vinho potente e equilibrado, onde a acidez destacada compensa o álcool 

alto. Os taninos ainda estão presentes e macios. O corpo é médio para 
maior, intensidade alta e persistência média longa. O alto teor alcoólico 
pode provocar uma sensação doce na boca, mas o vinho é seco. Os 
aromas de boca confirmam o nariz. 

 
Combinação: É um vinho intenso e potente que pode ser degustado sozinho ou 

acompanhando pratos mais elaborados e condimentados. Recomendo: 
Cordeiro, Cabrito ou Javali feitos de todas as maneiras. Massas com 
molhos vermelhos apurados e picantes, guisados, ensopados e lingüiças 
artesanais. Queijos duros curados também são uma ótima opção. 

 
 
 
 
 
 
 

Motivo da Escolha 
Corte inusitado de castas pouco conhecidas, feito por um excelente produtor que gosta 
de inovar e arriscar. Esse vinho apresenta uma incrível estrutura e potência aliada ao 
equilíbrio entre acidez, álcool, tanino e madeira. É um achado, sem dúvida. 
 


