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Clube	  
 

 
Agosto 2014 

 
Vinho Gran Malbec Safra 2009 (Desc.92) 
Produtor Bodega Flechas de los Andes País Argentina 
Tipo Tinto Seco Região Mendoza 
Volume 750ml Sub.reg Tunuyán 
Uvas Malbec. Álcool 14% 
Importadora Zahil Valor De R$111,00 

Por R$98,00 

 
Temp.de Guarda 14° Temp.de Serviço 16° Consumir até 2018 

 
 

Histórico 
 
Vinícola fruto da associação entre Benjamin de Rothschild (do grupo francês Baron 
Edmond de Rothschild) e Laurent Dassault (proprietário do Château Dassault em Bordeaux 
e da renomada fábrica de aviões que leva seu nome); ela nasceu na década de 1990, 
dentro do grande projeto “Clos de los Siete” capitaneado por Michel Rolland, com o 
objetivo de desenvolver grandes vinhos argentinos com estilo francês. 
 
Os primeiros vinhedos foram plantados em 1999, numa região de Mendoza conhecida 
como Vista Flores em Tunuyán (Valle de Uco), aos pés da Cordilheira dos Andes com 
1.000 metros de altitude. Atualmente, eles possuem 118 hectares de vinhedos, onde as 
principais castas são: Malbec, Merlot, Syrah e Cabernet Sauvignon. 
 
Michel Rolland ainda trabalha como enólogo consultor da vinícola, mas a responsabilidade 
diária está nas mãos do talentoso enólogo Pablo Richardi.  
 
O portfólio da vinícola conta apenas com 03 vinhos tintos e, segundo os especialistas, são 
vinhos que irão ganhar muito com o amadurecimento na garrafa e que, se servidos ainda 
jovens, necessitam aeração para que o contato com o oxigênio libere seus perfumes mais 
bem guardados. Saúde. 
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Ficha Técnica 

 
Vinificação: Colheita manual em vinhedos plantados em 1999, numa altitude de 1.000 

metros. Após a seleção, o mosto passou por maceração em temperatura 
baixa antes de seguir para a fermentação alcoólica em tanques de aço 
inox com leveduras selecionadas. Em seguida, o vinho sofreu mais uma 
maceração e foi transferido para as barricas de carvalho, onde passou 
pela transformação malolática e estagiou por 14 meses antes de ser 
clarificado e engarrafado. 

 

 
Visual: Rubi Pleno e ainda violáceo (jovem). Apresenta intensidade alta, 

densidade alta e sem halo de evolução. 
 
Olfativo: O primeiro ataque é de frutas vermelhas e pretas em geléia (ameixa, 

mirtilo, morango, framboesa, amora e groselha) com muitas especiarias 
(alcaçuz, canela). Em seguida surgem aromas mais frescos de menta e 
flores com um toque animal (couro). A passagem por madeira é marcada 
pelo caramelo, chocolate e tostados. A transformação malolática 
empresta o aroma lácteo ao final. 

 
Gustativo: Ótimo volume de boca, com acidez e álcool bem marcados e em equilíbrio 

com os taninos ainda presentes, porém macios. O corpo é médio para 
maior, intensidade alta e persistência média longa. Diferente do nariz, na 
boca ele se apresenta mais balsâmico, herbáceo (louro, orégano), terroso 
e com um toque mineral. Vinho muito elegante, estruturado e 
surpreendente. 

 
Combinação: Este é um belo Malbec que deve ser degustado sozinho para percebermos 

o potencial de elegância da casta. Mas, se precisar ir à mesa, recomendo: 
Carnes Bovinas grelhadas, Caças pequenas (perdiz, codorna), Costela 
Suína ou Bovina com Ervas, Pernil e Caldos de Inverno. Os molhos com 
Ervas ou Escuros combinam mais. 

 
 
 

Motivo da Escolha 
Este vinho é feito por um dos mais renomados enólogos do mundo, Michel Rolland. Ele 
foge do “lugar comum” em termos de Malbec argentino, apresentando outras 
possibilidades para a casta. Excelente equilíbrio, estrutura e evolução. 
 


