
Próximo Mês – Tema: Pinot Noir na Austrália. 
 

Clube 50  Clube 90  Clube 130
Pinot Noir “King Valley”  Pinot Noir “Beechworth”  Pinot Noir 

Tinto – 2014  Tinto – 2008  Tinto – 2006 
Richland – Calabria Wines  Brokenwood  Stonier Winery 

Austrália – Riverina  Austrália – Hunter Valley  Austrália – Victoria 
KMM  KMM  KMM 

De R$74,00 por R$58,00  De R$157,00 por R$98,00  De R$208,00 por R$140,00 
Para cancelamento ou pedido maior do vinho do próximo mês, favor comunicar por e-mail 
(contato@clubemalucosporvinho.com.br) até o dia 31/08/15. 
 
 

 

Clube 
 

 
Agosto 2015 

 
Vinho Tannat Reserva Especial Safra 2005
Produtor Cordilheira de Sant’Ana País Brasil
Tipo Tinto Seco (FeA – 30M/FA) Região Rio Grande do Sul
Volume 750ml Sub.reg Campanha
Uvas Tannat 90%, Merlot 6%, Cab.Sauv.4%. 

(apenas 6.800 garrafas). 
Álcool 14%

Importadora Direto do Produtor Valor R$72,00
 

Temp.de Guarda 14° Temp.de Serviço 16° Consumir até 2020 
 
 

Histórico 
 
A vinícola Cordilheira de Sant’Ana é uma empresa familiar, fundada em 1999 pelo casal de enólogos 
Rosana Wagner e Gladistão Omizzolo. Ambos possuem longa experiência no mundo dos vinhos, 
trabalhando em inúmeras empresas e participando dos principais projetos nacionais das décadas de 
1970/1980. Depois que se casaram, o sonho comum era ter sua própria vinícola, produzindo vinhos de 
alta qualidade com um estilo mais “Velho Mundo”. Eles começaram a pesquisar diferentes áreas do RS e 
chegaram à conclusão que a região de Palomas, na Campanha Gaúcha era a melhor. A própria 
Universidade de Davis, Califórnia já havia recomendado essa região num estudo/relatório na década de 
1970. 
 
Em 1999 eles plantaram as primeiras videiras, em 2004 concluíram a adega 
de produção e lançaram os primeiros vinhos comercialmente em 2005. 
Atualmente, eles possuem 24 hectares de vinhedos, o rendimento é muito 
baixo (05 tons por hectare) e a produção é limitada. As castas cultivadas 
são: Chardonnay e Gewürztraminer (brancas); Cabernet Sauvignon, Merlot 
e Tannat (tintas). 
 
 
 

Curiosidade 
 
Os vinhos da Cordilheira de Sant’Ana são conhecidos pela sua excepcional capacidade de guarda, ou 
seja, melhoram muito com o tempo de garrafa. Por isso escolhemos colocar a safra 2005 para o Clube. 
Além disso, na Expovinis 2008 (maior feira de vinhos da América do Sul), o Chardonnay Reserva 2005 
ganhou os dois maiores prêmios que poderia: “Melhor Chardonnay da Feira” e “Top 10 da Feira”. 
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Ficha Técnica 
 
Vinificação: Colheita manual somente em vinhedos próprios, plantados em 1999 na sub-região de 

Palomas, na Campanha gaúcha. Após a seleção, desengace e prensagem, o mosto 
seguiu para os tanques de aço inox onde ocorreu a fermentação alcóolica com 
leveduras selecionadas durante 08 dias em temperatura controlada de 26 a 28 graus. 
O vinho ainda ficou mais 12 dias em contato com as cascas (maceração) antes de 
ser decantado, cortado (com Merlot e Cabernet) e transferido para as barricas de 
carvalho francês e americano, onde permaneceu por 30 meses. Por último, foi feita a 
estabilização físico/química e o engarrafamento. Este vinho permaneceu mais 01 ano 
nas adegas antes de ser comercializado. 

 
Visual: Rubi Pleno, começando a evoluir. Apresenta intensidade alta, densidade média e com 

pequeno halo de evolução. 
 
Olfativo: Primeiro ataque de frutas negras em geléria (FNG – jabuticaba, ameixa), frutas secas 

(figo, amêndoa) e especiarias (canela, noz moscada). Depois de um tempo surgem 
aromas terrosos (argila, barro) e animal (couro velho, caça). A passagem por 
madeira é marcada pelos aromas de bala toffee, licor de chocolate caramelo e 
tostados. Amplo e com um final de ervas secas. 

 
Gustativo: Ótimo volume de boca e ainda potente, com acidez alta, álcool integrado e taninos 

ainda bem presentes (ligeiro amargor residual). Apresenta corpo médio para maior, 
intensidade média e persistência média longa. Por incrível que pareça, ainda precisa 
de mais um tempo de guarda para afinar as arestas. A boca, além de confirmar os 
aromas de nariz, ainda apresenta um toque herbáceo (chá, louro, folhas secas). 
Vinho mais rústico, muito típico da casta Tannat. 

 
Combinação: Um vinho de Tannat sempre pedirá carne bovina grelhada e, se for churrasco, 

melhor ainda. Este exemplar não foge à regra; é um vinho mais masculino que 
precisa do tostado da carne. Ainda sugiro pratos com ervas, linguiças curadas e 
pratos defumados. Não recomendo receitas com molho de tomate, ficará muito 
agressivo e amargo. 

 
 
 
 
 

Motivo da Escolha 
A casta Tannat é original da França, mas é no Uruguai e no Brasil que ela consegue 
mostrar todas as suas possibilidades. Este vinho é um ótimo exemplo desse potencial, 
precisa de guarda e deve ser decantado por 01 hora. Seus 10 anos mostram essa 
evolução muito bem. 
 


