
 
Próximo Mês – Tema: Produtor – CARM. 

 
Clube 50  Clube 90  Clube 130 

CARM Tinto  CARM Reserva  CARM Grande Reserva 
Tinto – 2010  Tinto – 2009  Tinto – 2007 

CARM  CARM  CARM 
Portugal – Douro  Portugal – Douro  Portugal – Douro 

World Wine  World Wine  World Wine 
De R$59,00 por R$57,00  R$90,00  De R$190,00 por R$140,00 

Para cancelamento ou pedido maior do vinho do próximo mês, favor comunicar por email 
(contato@clubemalucosporvinho.com.br) até o dia 30/04/13. 
 

 

CClluubbee  
 

 

Abril 2013 

 
Vinho Fairview Pinotage Safra 2010 
Produtor Fairview Winery País África do Sul 
Tipo Tinto Seco Região Malmesbury 
Volume 750ml Sub.reg --- 
Uvas Pinotage. Álcool 14% 
Importadora Ravin Valor R$78,00 

 
Temp.de Guarda 14° Temp.de Serviço 16° Consumir até 2016 

 

 

Histórico 
 
Empresa familiar fundada em 1693 na região de Paarl, por um imigrante huguenote (protestante 
calvinista) francês chamado Steven Verwey., que havia fugido da França devido a perseguição 
religiosa existente na época. Seis anos depois, em 1699, foi apresentado ao mercado consumidor 
local o primeiro vinho desta histórica vinícola. Infelizmente, os séculos seguintes não foram 
representativos para a sua história. 
 
Em 1937, ela foi vendida a outro imigrante (desta vez, lituano) apaixonado por vinhos e enólogo 
autodidata: Charles Back I. A propriedade renasceu com novas castas, tecnologias e manejos de 
solo. Foi uma das primeiras vinícolas exportadoras de vinhos da África do Sul e a primeira a ofertar 
vinhos em leilões como ferramenta de marketing. 
 
Hoje, a empresa é comandada por Charles Back III, terceira geração dessa família de vinicultores. 
Ele foi um dos responsáveis por implantar o conceito de enoturismo no país. Além disso, é 
considerado um dos melhores produtores, oferecendo sempre ótimos vinhos, tanto para iniciantes 
como para especialistas. 
 
 
 



 
Próximo Mês – Tema: Produtor – CARM. 

 
Clube 50  Clube 90  Clube 130 

CARM Tinto  CARM Reserva  CARM Grande Reserva 
Tinto – 2010  Tinto – 2009  Tinto – 2007 

CARM  CARM  CARM 
Portugal – Douro  Portugal – Douro  Portugal – Douro 

World Wine  World Wine  World Wine 
De R$59,00 por R$57,00  R$90,00  De R$190,00 por R$140,00 

Para cancelamento ou pedido maior do vinho do próximo mês, favor comunicar por email 
(contato@clubemalucosporvinho.com.br) até o dia 30/04/13. 
 

 
Ficha Técnica 

 
Vinificação: Colheita manual de uvas sobre maduras provenientes de dois dos 

vinhedos mais antigos da empresa. Após o desengace e delicada 
prensagem, o mosto seguiu para os tanques de aço inox onde acorreu a 
fermentação alcoólica e, logo em seguida, a transformação malolática. Os 
vinhos bases foram então transferidos para as barricas de carvalho 
(francês e americano) onde estagiaram por 10 meses (10% dessas 
barricas eram novas). Somente ao final desse período é que foi feito o 
corte (assemblage), estabilização e engarrafamento para venda. 

 
Visual: Rubi pleno ainda com traços violáceos. Apresenta intensidade média e 

densidade alta. 
 
Olfativo: Aromas quentes de frutas pretas passadas (jabuticaba), amoras, figo 

seco, mentol, herbáceo e um toque de noz moscada. A passagem por 
madeira é bem marcada pelos aromas de chocolate, café e torrefação. 
Num segundo momento, surgem aromas de chá, licor de cacau e algo de 
animal e defumado. A transformação malolática é bem perceptível pelos 
aromas lácteos. 

 
Gustativo: Vinho potente e bem estruturado, onde a acidez destacada está bem 

equilibrada com o álcool e taninos (ainda jovens). O corpo é médio para 
maior, com intensidade e persistência média longa. Além dos aromas de 
nariz, este vinho apresenta na boca um toque terroso (barro, argila) e 
muito animal (couro, pêlo). Complexo e gostoso na boca. 

 
Combinação: Este vinho pede carnes e massas com molhos mais apurados e ou 

picantes/condimentados. Os queijos tipo “grana” combinam bem. Eu 
experimentei com um escalope na cerveja preta e ficou perfeito. Mas se 
preferirem, degustem sozinho, pois ele se sairá muito bem. 

 
 
 
 
 

Motivo da Escolha 
Sem dúvida um excelente exemplar dessa difícil casta. Ótima estrutura e complexidade, 
feito por um dos melhores produtores do país. Irá evoluir bem por mais 03 anos. 
 


