
Próximo Mês – Tema:  Produtor – Churchill (Douro, Portugal) 
 

Clube 50  Clube 90  Clube 130 
Meio Queijo  Churchill Estate  Churchill Estate Reserva 
Tinto – 2011  Tinto – 2010  Tinto – 2009 

Churchill Estate  Churchill Estate  Churchill Estate 
Portugal – Douro  Portugal – Douro  Portugal – Douro 

WineBrands  WineBrands  WineBrands 
R$56,00  De R$105,00 por R$98,00  De R$158,00 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 31/05/14. 
 
 

 

Clube	  
 

 
Maio 2014 

 
Vinho Oxford Landing – G.S.M. Safra 2007 (WE88) 
Produtor Yalumba Winery País Austrália 
Tipo Tinto Seco Região South Austrália 
Volume 750ml Sub.reg Barossa Valley 
Uvas Grenache 50%, Shiraz 40%, Mourvèdre 10%. Álcool 14,5% 
Importadora KMM Valor R$78,00 

 
Temp.de Guarda 14° Temp.de Serviço 16° Consumir até 2015 

 
 

Histórico 
 
Maior e mais antiga vinícola familiar australiana, foi fundada em 1849 por Samuel Smith, 
imigrante britânico e mestre cervejeiro, que levou sua família para Angaston em busca de 
uma nova vida. Ele comprou um terreno de 12 hectares e chamou-o de Yalumba – 
expressão aborígine para “toda a terra ao redor”. 
 
Seis gerações e mais de 150 anos depois, Yalumba cresceu em tamanho e status, 
personificando toda a história de sucesso do vinho australiano. Entre as dez vinícolas mais 
importantes do país, permanece nas mãos da família, ao contrário de todos os outros 
grandes produtores, que se tornaram empresas públicas. Sua posição à frente dos outros 
no dinâmico mundo do vinho deve-se a três elementos básicos: vinhedos em localizações 
privilegiadas, fantásticas habilidades na elaboração dos vinhos e espírito ousado e de visão 
para abraçar desafios. 
 
Além disso, é uma das poucas vinícolas do mundo a manter tanoaria própria. Sua 
produção é de um milhão de caixas por ano. O crítico Robert Parker recentemente avaliou 
23 vinhos da casa e concedeu a 13 deles mais de 90 pontos, sendo cinco com mais de 96 
pontos. A vinícola ganhou 05 estrelas no Australian Wine Companion 2008, de James 
Halliday. 
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Ficha Técnica 

 
Vinificação: Colheita mecânica em vinhedos próprios de Barossa e Eden Valley. Cada casta 

foi vinificada em separado em tanques de aço inox com temperatura controlada, 
ocorrendo transformação malolática completa. Em seguida, o vinho foi cortado 
(misturado) e voltou para os depósitos de aço para estabilizar antes de ser 
filtrado e engarrafado. Não passa por madeira. 

 
Visual: Rubi evoluído com traços atijolados. Apresenta intensidade alta, densidade 

média para menor e um halo de evolução médio. 
 
Olfativo: O primeiro ataque já é muito complexo e amplo: frutas vermelhas e pretas 

passadas e velhas (morango, groselha, cereja, romã, mirtilo), especiarias (cravo, 
canela, anis, zimbro, alcaçuz, gengibre), ervas secas (tomilho, orégano, 
manjerona), terroso (argila, terra molhada) e um toque animal (couro velho). 
Depois de um tempo, surgem aromas terciários mais minerais e etéreos. 

 
Gustativo: Sem dúvida, é um vinho que já apresenta sinais de evolução. A acidez e o álcool 

estão em equilíbrio e os taninos ainda estão presentes, porém bem macios. Não 
apresenta nenhum amargor e nem arestas. Seco, com corpo médio, intensidade 
média e persistência média longa. A boca confirma o nariz, com destaque para 
as frutas, ervas e terrosos. Muito elegante, harmônico, complexo e redondo; o 
tempo de guarda foi positivo. Lembrou-me um “Chateauneuf-du-Pape”, está no 
auge!!! 

 
Combinação: Eu recomendo que degustem este vinho sozinho para poder perceber todas as 

características de um vinho evoluído, elegante e complexo. Mas, sem dúvida, ele 
é ótimo para acompanhar inúmeros pratos. Minhas sugestões são: Cortes 
Bovinhos de média estrutura com ervas ou pimenta, Bolo de Carne inglês, 
Molhos Marrons, Reduções de Vinhos e Ervas e Aves pequenas grelhadas ou 
assadas. Culinária Espanhola a base de pimentões, “Escalivadas”, Arroz 
Vermelho e “Puchero” são ótimas opções. Pizzas, Risotos e Massas em geral com 
molhos vermelhos completam a lista. 

 
 
 
 
 

Motivo da Escolha 
Sem dúvida, este GSM é uma das melhores relações de custo/benefício que existe. Muito didático, 
fácil de gostar e com ótima estrutura; ele consegue mostrar todas as características desse corte 
pouco conhecido dos brasileiros. Por ser um 2007, já se mostra evoluído e pronto para ser 
apreciado. 
 


