
 

 
Próximo Mês – Tema: Região – Ribera del Duero, Espanha. 

 
Clube 50  Clube 90  Clube 130 

Miros   Miros Crianza  Miros Reserva 
Tinto – 2006  Tinto – 2002  Tinto – 2002 

Bodegas Peñafiel  Bodegas Peñafiel  Bodegas Peñafiel 
Espanha – Ribera del Duero  Espanha – Ribera del Duero  Espanha – Ribera del Duero 

Wine Lovers  Wine Lovers  Wine Lovers 
De R$73,00 por R$58,00  De R$108,00 por R$92,00  De R$149,00 por R$133,00 

Para cancelamento ou pedido maior do vinho do próximo mês, favor comunicar por email 
(contato@clubemalucosporvinho.com.br) até o dia 30/08/13. 
 

 

CClluubbee  
 

 
Agosto 2013 

 
Vinho Azul Safra 2009 

Produtor Viña Peñalolen (Clos Quebrada de Macul) País Chile 

Tipo Tinto Seco Região Valle del Maipo 

Volume 750ml Sub.reg --- 

Uvas Cab.Sauv.60%, Cab.Franc 22%, Petit Verdot 10%, Merlot 8%. Álcool 14% 

Importadora Vinos e Vinos Valor R$97,82 

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

 
 

Histórico 
 
No início da década de 1970 foram plantados os primeiros vinhedos de Cabernet 
Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot e Petit Verdot, numa propriedade familiar que viria a 
ser reconhecida como uma das grandes preciosidades do Chile: Clos Quebrada de 
Macul. Nessa época, a produção das uvas (de extrema qualidade) era totalmente vendida 
à terceiros. 
 
Mas, no início dos anos 1990, Ricardo Peña Vial (proprietário) desejava produzir seus 
próprios vinhos de qualidade. Ele se associou com o famoso enólogo chileno, Ignácio 
Recabarren e, em 1996, nascia um dos vinhos mais emblemáticos do Chile, o Domus 
Áurea. 
 
Na década de 2000, uma nova equipe técnica foi montada para atender aos novos 
projetos da vinícola. Dois franceses originários de Bordeaux chegaram: Patrick Valette 
(consultor técnico) e Jean-Pascal Lacaze (enólogo). 
 
Hoje, o grupo possui mais de 40ha de vinhas de primeira linha, divididos em 03 grandes 
zonas produtoras (Maipo, Casablanca e Colchagua) e a vinícola Viña Peñalolen é o 
projeto mais recente dessa nova fase. 
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Ficha Técnica 
 
Vinificação: Colheita manual de uvas provenientes de vinhedos do Valle del Maipo 

com rendimentos baixos. Após a seleção e o desengace, cada casta foi 
vinificada em separado, como se o objetivo fosse produzir 04 vinhos 
distintos. As fermentações ocorreram em tanques de aço inox com 
temperatura controlada e com leveduras selecionadas. Em seguida, foi 
feito o corte (“assemblage”) e o vinho resultante foi trasfegado para 
barricas de carvalho francês (de primeiro e segundo anos) onde estagiou 
por 18 meses antes de ser estabilizado e engarrafado. 

 
Visual: Rubi pleno e sem traços violáceos. Apresenta intensidade alta, densidade 

média e sem halo de evolução. 
 
Olfativo: Sensação quente, destacando os aromas de frutas passadas (ameixa, 

groselha, cereja, cassis), especiarias (pimenta do reino, canela, zimbro), 
mentol e herbáceo. O estágio em madeira é marcado pelos aromas de 
cedro, resina, lápis, açúcar mascavo e chocolate. Num segundo momento 
surgem aromas de cravo, nozes, figo seco e algo mineral. 

 
Gustativo: Vinho quente, potente e estruturado com acidez e álcool bem marcados. 

Os taninos ainda estão presentes e são de boa qualidade, mostrando um 
corpo médio para maior. A intensidade é média alta e a persistência é 
média longa. Guloso com ótimo final de boca. Além dos aromas de nariz, 
na boca surgem azeitonas pretas, pimentão assado, almíscar e algum 
defumado. 

 
Combinação: Pronto para beber, se mostra delicioso à boca. Se for acompanhar algum 

prato, recomendo: Steak a Poivre, T-Bone, Costela bovina assada, Carré 
de Cordeiro com ervas, Guisados e Goulash. Dentre as massas, prefiram 
os molhos mais intensos (Putanesca, Matriciana, Lingüiça Calabresa) e os 
pratos com Alice/Anchova. Polenta mole com Ragú de Lingüiça também é 
uma boa pedida. 

 

 

 

Motivo da Escolha 
Este é um ótimo exemplar de vinho de corte (assemblage) chileno que está pronto para beber e 
que não apresenta aquele estilo muito “Novo Mundo” alcoólico. Além disso, a estrutura deste 
vinho mostra claramente que o Chile pode produzir grandes exemplares, sempre que quiser. 
 


