
 

Próximo Mês – Tema: Vinhos Brancos Barricados. 
 

Clube 50  Clube 90  Clube 130 
Chardonnay Reserva  Grand Estates Chardonnay  EQ Chardonnay Reserva 

Branco – 2010  Branco – 2012  Branco – 2012 
Cordilheira de Santana  Columbia Crest  Viña Matetic 

Brasil – Campanha  EUA – Washington  Chile – Valle de San Antonio 
Direto do Produtor  WineBrands  Grand Cru 

De R$72,00 por R$58,00  De R$128,00 por R$98,00  R$138,00 
Para cancelamento ou pedido maior do vinho do próximo mês, favor comunicar por e-mail 
(contato@clubemalucosporvinho.com.br) até o dia 31/10/15. 
 
 

 

Clube	
 

 
Outubro 2015 

 
Vinho “Hussonet” Cabernet Sauvignon Gran Reserva Safra 2011 (AD90) 
Produtor Haras de Pirque País Chile 
Tipo Tinto Seco (FeA – 14M/F) Região Valle Central D.O. 
Volume 750ml Sub.reg Valle del Maipo 
Uvas Cabernet Sauvignon 85%, Cabernet Franc 15%. Álcool 14% 
Importadora WineBrands Valor De R$107,00 

Por R$89,00 
 

Temp.de Guarda 14° Temp.de Serviço 15° Consumir até 2020 
 
 

Histórico 
 
A vinícola “Viña Haras de Pirque” possui uma história muito interessante e que une duas grandes 
paixões dos proprietários: Cavalos e Vinhos. Tudo começou em 1892, quando a família Matte inicia a 
criação de cavalos “puro sangue” para competição (é o haras mais antigo do Chile) alcançando enorme 
sucesso nacional. 
 
Em 1991, um século depois, Eduardo A.Matte lança o projeto de desenvolver uma vinícola “boutique” no 
Valle Central (Maipo). Ele inicia plantando 120ha de vinhedos em 1992 das castas: Cabernet Sauvignon, 
Carmenère, Chardonnay e Sauvignon Blanc. Esses vinhedos são utilizados hoje para os vinhos 
“premium”. Em 1998, devido ao êxito do projeto, ele planta mais 20ha de Syrah e Cabernet Franc. 
 
Todo esse sucesso logo chamou a atenção de outra família produtora de vinhos de exceção no mundo 
inteiro, os Antinori (Toscana, Itália). No ano 2002, Piero Antinori, patriarca da família estabelece uma 
joint venture com Eduardo Matte para a produção de vinhos excepcionais de caráter mundial. Nasce o 
projeto “Albis”, tendo como enólogo responsável o famoso Renzo Cotarella. Logo na primeira safra, o 
vinho recebeu mais de 90 pontos da revista americana, Wine Spectator !!! 
 
Atualmente, a vinícola conta com 143 hectares de vinhedos e uma adega em formato de ferradura 
(homenagem a outra paixão da família Matte), considerada uma das mais belas do mundo. Tem 
capacidade para processar 1,5 milhões de litros por ano. A enóloga executiva é a igualmente famosa, 
Cecília Guzmán; assessorada por Andrés Aparicio (enólogo viticultor). 
 
Sem dúvida alguma, trata-se de uma vinícola que busca a excelência em todos os pontos e consegue 
unir forças e conhecimento para apresentar vinhos únicos. Saúde. 
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Ficha Técnica 
 
Vinificação: Colheita manual no final de Abril apenas em vinhedos antigos com 

rendimento baixo. Após a seleção e desengace, cada casta foi vinificada em 
separado, fermentando em tanques de aço inox com temperatura controlada 
média alta. Em seguida, os vinhos base foram misturados (“corte”) e o vinho 
resultante transferido para as barricas de carvalho francês onde ocorreu a 
transformação malolática completa, seguido pelo estágio de 14 meses antes 
de ser engarrafado sem filtragem. 

 
Visual: Rubi Pleno, fechado. Apresenta densidade média alta, intensidade alta e sem 

halo de evolução. 
 
Olfativo: Vinho intenso de nariz, onde o primeiro ataque é de frutas vermelhas 

passadas (FVP – morango, cassis, cereja, amora), especiarias (pimenta do 
reino preta, anis estrelado, zimbro) e um toque de frutas secas (tâmaras). Em 
seguida, surgem aromas de cominho, cedro, lápis, resina e eucaliptol. A 
passagem por madeira é bem marcada pelos aromas de tostado, serragem e 
tábua de madeira. Finaliza com aromas de flores secas, ervas e terrosos. 
Amplo e profundo. 

 
Gustativo: Bom volume de boca, potente e ainda jovem. Apresenta acidez alta, álcool 

bem marcado e taninos presentes e firmes com ligeiro amargor residual (que 
irá sumir rápido). Corpo médio para maior, intensidade alta e persistência 
média longa. A boca confirma os aromas de nariz, incluindo um gostoso toque 
de chocolate amargo, alcatrão e especiarias. Típica estrutura de vinho chileno 
potente, masculino e que ganhará complexidade com o tempo. 

 
Combinação: Este vinho é perfeito para acompanhar carnes variadas. Eu recomendo desde 

um corte bovino argentino apenas com sal grosso, passando por uma Galinha 
d’Angola assada e chegando num “Steak au Poivre” legítimo. Culinárias mais 
condimentadas ou molhos apurados são ótimas opções. Experimentei com 
Carré de Cordeiro com Arroz Carreteiro, funcionou bem. 

 
 
 

Motivo da Escolha 
“Hussonet” era o nome do garanhão mais emblemático da história do haras da família Matte. 
Este Cabernet quer mostrar toda essa virilidade traduzida na taça. Eu acho que eles 
conseguiram, pois, o vinho é tudo isso e mais um pouco. Ótimo exemplar de Cabernet 
potente, estruturado e com boa capacidade de guarda (sem custar uma fortuna). 
 


