
Próximo Mês – Tema: Vinho  Rosé. 
 

Clube 50 Clube 50  Clube 90  Clube 130 
Poker Face Artero Rosado  Côte Bleue – Provence  Ramato 

Rosé – 2012 Rosé – 2012  Rosé – 2011  Rosé – 2012 
Westend Estate Viña Muñoz  J.L.Colombo  Attems 

Austrália Espanha  França  Itália 
KMM Decanter  Decanter  Ravin 

R$53,00 R$43,00  R$86,40  De R$128,00 
Para cancelamento ou pedido maior do vinho do próximo mês, favor comunicar por email 
(contato@clubemalucosporvinho.com.br) até o dia 28/02/14. 
 
 

 

ClubeClube 	  	  
 

 
Fevereiro 2014 

 
Vinho Horse Heaven Hills “H3” – Cabernet Sauvignon Safra 2010 (WS90) 
Produtor Columbia Crest País Estados Unidos 
Tipo Tinto Seco Região Washington 
Volume 750ml Sub.reg Columbia Valley 
Uvas Cab.Sauv.88%, Cab.Franc 7%, Syrah 3%, Malbec 2%. Álcool 14,5% 
Importadora WineBrands Valor De R$115,00 

Por R$98,00 

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

 
 

Histórico 
 
Empresa fundada em 1982, no estado de Washington, na conceituada região de Columbia 
Valley. Em 1987 já eram apresentados ao mercado, os primeiros vinhos brancos da 
empresa e, em 1988, os tintos. 
 
Desde o início das suas atividades, a vinícola recebeu grandes elogios. Em 1990, a Wine 
Advocate já afirmava que ela era uma das 24 vinícolas “Best Value” do mundo. Em 1997, 
eles conseguiram colocar 02 vinhos na lista dos 100 melhores da Wine Spectator. E, em 
2009, veio o reconhecimento máximo: seu Cabernet Sauvignon Reserve 2005 foi eleito o 
vinho do ano pela mesma revista !!! 
 
Atualmente, a vinícola possui mais de 1.000 hectares de vinhedos espalhados pelas 
melhores parcelas de terras de Columbia Valley. Todos os vinhedos possuem irrigação e 
os rendimentos são baixos. 
 
 

Curiosidade 
 
A linha de vinhos “Horse Heaven Hills” é uma homenagem ao local da primeira sede da 
vinícola (por 20 anos) e que hoje é considerada uma das melhores denominações (AVA) 
do estado de Washington. 
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Ficha Técnica 

 
Vinificação: Colheita manual de vinhedos localizados apenas no distrito de “Cascade 

Mountain” em Horse Heaven Hills. Após a seleção e o desengace, 20% 
dos bagos foram mantidos intactos para maior extração dos aromas. A 
fermentação de cada casta ocorreu em tanques de aço inox com 
temperatura baixa entre 06 e 10 dias. A transformação malolática ocorreu 
tanto nos tanques quanto nas barricas. O corte foi feito antes do vinho 
seguir para as barricas de carvalho francês (40% novas), onde estagiou 
por 18 meses antes de ser engarrafado. 

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

densidade média. 
 
Olfativo: Vinho quente de nariz com aromas marcantes de frutas vermelhas e 

pretas passadas (cereja, cassis, groselha, jabuticaba), especiarias (noz 
moscada, cravo, canela, pimenta do reino e anis), floral (violeta) e algo 
de doce de banana. O estágio em madeira é marcado pelo caramelo, 
cedro e lápis. Num segundo momento surgem aromas mais frutados, 
florais e um pouco de lácteo. 

 
Gustativo: Bom volume de boca, com acidez, álcool e taninos bem marcados e 

presentes. Ligeiro amargor final por ainda estar jovem. O corpo é médio 
para maior, intensidade alta e persistência média. Confirma nariz com 
destaque para os aromas amadeirados, mentol, cânfora e algo mineral. É 
um vinho bem ao estilo Novo Mundo, com estrutura, potência e 
amplitude. 

 
Combinação: Gastronômico, pede carne bovina em geral (grelhada, assada, guisada...). 

Os molhos marrons, vermelhos apurados e de frutas vermelhas são boas 
opções. Pato com amora, risoto de cebola caramelada, lingüiças 
flambadas e costela ao molho barbecue vão bem. Experimentem com um 
hamburger artesanal, eu gostei. 

 
 
 

Motivo da Escolha 
Excelente Cabernet de uma nova (e pouco conhecida) região produtora americana. O 
estado de Washington mostra que é capaz de produzir vinhos que rivalizem com os 
melhores exemplares da Califórnia. 
 


