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Cuveé des Princês d’Orange  Crozes-Hermitage  Lirac “Confidentielle” 

Tinto – 2009  Tinto – 2010  Tinto – 2010 
Christian Bonfils  J.L.Colombo  Ch.Saint Roch 
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Para cancelamento ou pedido maior do vinho do próximo mês, favor comunicar por email 
(contato@clubemalucosporvinho.com.br) até o dia 30/09/13. 
 

 

CClluubb
ee   

 

Setembro 2013 

 
Vinho Miros Crianza “Miros de Ribera” Safra 2002 

Produtor Bodegas Peñafiel – Miros País Espanha 

Tipo Tinto Seco Região Ribera del Duero 

Volume 750ml Sub.reg Peñafiel 

Uvas Tempranillo. Álcool 13,5% 

Importadora Wine Lovers Valor De R$108,00 
Por R$92,00 

 
Temp.de Guarda 14° Temp.de Serviço 16° Consumir até 2014 

 
 

Histórico 
 
A vinícola “Bodegas Peñafiel” foi fundada em 2002 no centro da região demarcada de 
Ribera del Duero (D.O.), mais especificamente, no vilarejo medieval de Peñafiel. 
 
Seus vinhedos com mais de 40 anos ocupam aproximadamente 60ha espalhados por 
encostas suaves de colinas que recebem pouca chuva (500 mm anuais) e muito sol. As 
altitudes variam entre 750 e 900 metros e as principais castas cultivadas são: Tempranillo, 
Merlot, Cabernet Sauvignon e a Verdejo (branca). 
 
Atualmente, a direção técnica está a cargo do senhor Alfonso Medina, um dos melhores 
enólogos espanhóis. As cubas de aço inox de fermentação são um caso a parte: feitas 
especialmente para a vinícola, apresentam formato cônico e possuem capacidade entre 15 
e 17 mil litros cada. 
 
A vinícola só trabalha com barricas de carvalho francês, provenientes de 04 tonelarias 
diferentes. Eles afirmam que essa diferenciação é importante para emprestar diferentes 
características para cada lote de vinho e, assim, extrair a máxima qualidade dos vinhedos. 
Vale a pena conferir. 
 
 
 
 
O rótulo apresenta uma obra feita exclusivamente para a bodega pelo artista Marc Jesús. 
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Ficha Técnica 

 
Vinificação: Colheita manual dos cachos no “momento ótimo” de maturação. Após a 

seleção e o desengace, o mosto seguiu para tanques especiais cônicos de 
aço inox com capacidade para 17.000 litros. A fermentação alcoólica 
ocorreu com leveduras autóctones em temperatura entre 24 a 28 graus, 
durante 12 dias. Em seguida, o vinho ainda ficou em contato com as 
cascas (maceração pós fermentativa) por mais 03 semanas, onde ocorreu 
a transformação malolática completa. Finalmente, o vinho foi transferido 
para barricas de carvalho francês, onde estagio por 12 meses antes de 
ser estabilizado, trasfegado e engarrafado. 

 

 
Visual: Rubi evoluído atijolado. Apresenta intensidade média alta, densidade 

média e um halo de evolução médio. 
 

 
Olfativo: Aromas evoluídos de frutas secas (amêndoa, avelã, macadamia), animal 

(estábulo, couro velho, pêlo de caça), terroso (estrada de terra, tijolo, 
argila, sous bois) e a passagem por madeira é marcada pelo caramelo, 
chocolate amargo, manteiga de cacau e cera. 

 
Gustativo: Muito elegante, equilibrado e mostrando as qualidades de tantos anos de 

guarda. Acidez, álcool e taninos bem marcados e em harmonia. O corpo é 
médio para maior, intensidade alta e persistência longa. Está pronto, no 
auge, a boca confirma o nariz com ótima integração entre os aromas 
terciários e a passagem por madeira. Um grande vinho. 

 
Combinação: Devido ao seu estágio de evolução, recomendo que este vinho seja 

degustado sozinho para melhor apreciar os detalhes e nuances desses 
anos de guarda. Mas, se preferir levá-lo à mesa, existem muitas 
combinações possíveis. Destaco: Escalope de Vitela ao Porto ou Marsala, 
Risoto de Pinhão ou de Funghi, Cabrito assado com ervas, Bochecha de 
Boi recheada cozida lentamente no vinho e pratos com Trufas Brancas. 
Dentre os queijos, os amarelos prensados e curados são melhores. 

 

 

 

Motivo da Escolha 
Neste ano, eu visitei a região de Ribera del Duero e me surpreendi com a qualidade geral dos 
vinhos. Quando degustei este exemplar, tive certeza que foi um dos melhores espanhóis que 
havia tomado nos últimos anos. Complexo, evoluído e muito bem feito, é um grande vinho com 
ótimo preço. 
 


