
Próximo Mês – Tema:  Bordeaux Clássico Tinto. 
 

Clube 50  Clube 90  Clube 130 
Le Bordeaux de Maucaillou  Ronan by Clinet  Les Granges de Rothschild 

Tinto – 2010  Tinto – 2011  Tinto – 2011 
Château Maucaillou  Château Clinet  Domaines Rothschild 
França – Bordeaux  França – Bordeaux  França – Bordeaux 

Vinos & Vinos  Vinos & Vinos  Zahil 
De R$97,00 por R$58,00  De R$109,00 por R$98,00  De R$147,00 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 30/04/15. 
 
 

 

Clube 
 

Abril 2015 

 
Vinho Old Vine Zinfandel Safra 2010
Produtor Bogle Vineyards País EUA
Tipo Tinto Seco (FeA – 10M/A) Região Califórnia
Volume 750ml Sub.reg Lodi
Uvas Zinfandel. Álcool 14,5%
Importadora Wine Lovers Valor R$95,00

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

 
 

Histórico 
 
Empresa familiar com mais de 100 anos de história. Eles eram apenas agricultores, mas, 
em 1968, resolveram plantar o primeiro vinhedo de castas européias no distrito de 
Sacramento, Califórnia. Eram apenas 03 hectares! 
 
A idéia inicial era vender as ótimas uvas para os grandes grupos vinícolas da região. 
Porém, em 1979, após o “boom” do vinho americano no mundo, eles perceberam que 
existia potencial para comercializar a própria marca. As primeiras safras não chegavam as 
04 mil caixas. 
 
Atualmente, os negócios da família são comandados pela 2ª geração de vinicultores 
(Warren, Jody e Ryan Bogle). Eles possuem cerca de 610 hectares de vinhedos 
espalhados por diversos distritos. Produzem mais de 1,2 milhões de caixas, exportam para 
inúmeros países e ocupam a 14ª posição entre os maiores produtores da Califórnia 
segundo a revista “Wine Business Monthly”. 
 
Seus vinhos são reconhecidos pela alta qualidade com preços baixos. São chamados de 
“ótimas barganhas” da Califórnia. 
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Ficha Técnica 
 
Vinificação: Uvas provenientes dos 02 vinhedos mais antigos da casta (Lodi e Amador 

County). Após a seleção e o desengace, o mosto sofreu ligeira maceração 
pré-fermentativa. A fermentação alcoólica foi realizada em tanques de aço 
inox com leveduras selecionadas e temperatura controlada. Em seguida, o 
vinho foi prensado e transferido para as barricas de carvalho americano 
onde estagiou por 10 meses antes de ser engarrafado. Transformação 
malolática completa. 

 

 
Visual: Rubi Pleno com traços atijolados. Apresenta intensidade média alta, 

densidade média e um pequeno halo de evolução. 
 
Olfativo: O primeiro ataque é de Frutas Vermelhas e Negras Passadas (FVNP –

amora, groselha, cereja, mirtilo, jabuticaba) e especiarias (canela em pau, 
cravo, noz moscada, cardamomo, pistache, pimenta branca, anis); em 
seguida surgem aromas de flores (violeta, lavanda, rosa). A passagem por 
madeira é marcada pelas resinas, cedro, caramelo, coco queimado e algo 
balsâmico. No final, evolui para aromas terrosos e frutas secas. Complexo 
e amplo. 

 
Gustativo: Ótimo volume de boca, com acidez destacada, álcool bem presente e 

taninos potentes. Apresenta corpo alto, intensidade alta e persistência 
média. A boca confirma o nariz e ainda acrescenta ervas secas e terrosos. 
É um vinho potente e sem arestas, bem construído e estruturado. 

 

 
Combinação: Recomendo que deguste sozinho para poder aprender sobre a casta. Mas, 

sem dúvida, este vinho é muito gastronômico. Recomendo: Carnes com 
Ervas, Molhos marrons e risotos variados. A culinária “Creole” seria uma 
ótima opção. Costela no Bafo, Pernil assado e “Hamburguers” artesanais 
fecham a lista dos sonhos. 

 
 
 

Motivo da Escolha 
Escolhi este “Zin” por ser um ótimo exemplar do que a casta pode apresentar em matéria 
de vinho “Top”, potente e estruturado. E o mais importante, sem custar uma fortuna. 
Merece ser degustado com calma, aprendendo cada detalhe. 
 


