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Clube	
 

 
Setembro 2015 

 
Vinho Pinot Noir – Beechworth Safra 2008 (JH93) 
Produtor Brokenwood Winery País Austrália 
Tipo Tinto Seco (FeA – 12M/F) Região Victoria 
Volume 750ml Sub.reg Índigo Valley 
Uvas Pinot Noir. Álcool 14% 
Importadora KMM Valor De R$157,00 

Por R$98,00 
 

Temp.de Guarda 14° Temp.de Serviço 15° Consumir até 2017 
 
 

Histórico 
 
Em 1970, Tony Albert, John Beeston e James Halliday (famoso crítico australiano de vinhos), resolveram 
criar uma vinícola a partir do zero com o objetivo de produzir vinhos de alta gama e com ótima relação 
de custo/benefício. Escolheram a região de Hunter Valley (New South Wales) para instalar o projeto. 
 
Os primeiros vinhedos foram plantados onde funcionava um campo de “cricket” da comunidade; as 
castas escolhidas foram: Shiraz e Cabernet Sauvignon. Em 1973 foram colhidas as primeiras uvas que 
produziram apenas 900 garrafas de um excelente corte de Cabernet/Shiraz que foram consumidas pelos 
amigos e familiares. 
 
Devido ao sucesso inicial, em 1975 eles construíram uma nova adega de fermentação e envelhecimento 
que pudesse dar conta do aumento da produção necessários para transformar a brincadeira entre 
amigos num negócio promissor. Três anos mais tarde, novos amigos entraram como sócios e a vinícola 
se consolidou como uma das melhores de New South Wales. 
 
Atualmente eles possuem cerca de 64 hectares de vinhedos com: Shiraz, Cabernet Sauvignon, Merlot, 
Pinot Noir, Chardonnay, Semillon, Sauvignon Blanc, Viognier e Riesling. Produzem mais de 1,2 milhões 
de garrafas, exportando para todo o mundo. Em menos de 30 anos, o sonho virou realidade!!! 
 
Os vinhedos de Pinot Noir estão localizados em outra propriedade, na região de Victoria, mais 
precisamente no condado de Beechworth (Índigo Valley). É considerado um dos mais promissores 
“terroirs” para Pinot na Austrália. 
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Ficha Técnica 
 
Vinificação: Colheita manual em apenas um vinhedo (Índigo) plantado em Victoria. Após a 

seleção e desengace, o mosto foi transferido para as cubas de aço inox onde 
sofreu maceração à frio durante poucos dias. A fermentação alcoólica se deu 
nos mesmos tanques com leveduras selecionadas. O vinho estagiou 12 meses 
em barricas de carvalho francês antes de ser clarificado e engarrafado. 

 
Visual: Rubi Pleno, começando a atijolar. Apresenta densidade média alta, 

intensidade alta e pequeno halo de evolução. 
 
Olfativo: O primeiro ataque é de frutas vermelhas e negras maduras (FVNM – 

morango, amora, ameixa), especiarias (canela, noz moscada) e um toque 
terroso. A passagem por madeira é bem marcada pelos aromas de tostado, 
caramelo, baunilha e chocolate. Depois de um tempo surgem aromas 
condimentados, sândalo, almíscar e algo de ervas/flores secas. Muito 
complexo e profundo. 

 
Gustativo: Ótimo volume de boca, guloso. Apresenta acidez bem marcada, em equilíbrio 

com o álcool e com os taninos macios. Corpo médio para maior, intensidade 
alta e persistência média longa. A boca confirma os aromas de nariz, com 
destaque para os sabores amadeirados e de frutas. É um vinho que está no 
auge, mostrando muita qualidade, estrutura e elegância. 

 
Combinação: Conheço esse vinho há muito tempo e já degustei de todas as formas. 

Particularmente, prefiro sozinho, para poder perceber todos os detalhes; 
como se fosse uma conversa entre dois velhos amigos. Mas, se precisar ir à 
mesa, ele se mostra muito eclético. Recomendo: Arroz de Pato, Codorna 
recheada, Perdiz e outras caças pequenas. Um “Steak Tartare” bem feito 
ficaria perfeito ou, um Quiche de Shimeji sem muita gordura. Vai muito bem 
com embutidos (salumeria) frescos ou defumados. Dentre os queijos, sugiro 
os de leite de ovelha ou cabra mais curados. 

 
 
 
 
 

Motivo da Escolha 
Sempre gostei deste PN, sua complexidade e qualidade surpreendem. O fato de ser do Novo 
Mundo torna tudo mais interessante. Além disso, o tempo de garrafa ajudou muito a 
desenvolver aromas mais evoluídos, tornando esse vinho irresistível. (para mim, pelo menos). 
Muito bem avaliado, recebeu 93pts de James Halliday em seu guia 2011. 
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