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Clube	
 

 
Novembro 2015 

 
Vinho Grand Estates Chardonnay Safra 2012 (WS90) 
Produtor Columbia Crest Estates País Estados Unidos 
Tipo Branco Seco (FeMA – 09M/FA) Região Washington 
Volume 750ml Sub.reg Columbia Valley 
Uvas Chardonnay. Álcool 13,5% 
Importadora WineBrands Valor De R$128,00 

Por R$98,00 
 

Temp.de Guarda 12° Temp.de Serviço 12° Consumir até 2018 
 
 

Histórico 
 
 
Empresa fundada em 1982, no estado de Washington, na conceituada região de Columbia 
Valley. Em 1987 já eram apresentados ao mercado, os primeiros vinhos brancos da empresa e, 
em 1988, os tintos. 
 
Desde o início das suas atividades, a vinícola recebeu grandes elogios. Em 1990, a Wine 
Advocate já afirmava que ela era uma das 24 vinícolas “Best Value” do mundo. Em 1997, eles 
conseguiram colocar 02 vinhos na lista dos 100 melhores da Wine Spectator. E, em 2009, veio 
o reconhecimento máximo: seu Cabernet Sauvignon Reserve 2005 foi eleito o vinho do ano pela 
mesma revista !!! 
 
Atualmente, a vinícola possui mais de 1.000 hectares de vinhedos espalhados pelas melhores 
parcelas de terras de Columbia Valley. Todos os vinhedos possuem irrigação e os rendimentos 
são baixos. 
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Ficha Técnica 
 
Vinificação: Colheita manual realizada no meio de Setembro apenas em 03 vinhedos especiais de 

baixo rendimento (Yakima Valley, Horse Heaven Hills e Wahluke Slope). Após a 
seleção e desengace, os bagos foram esmagados e o mosto sofreu maceração pré-
fermentativa por 02 dias em tanques de aço inox. Em seguida, as cascas foram 
retiradas e 73% do mosto foi transferido para tonéis de carvalho francês e 
americano onde ocorreu a fermentação alcoólica e a transformação malolática 
durante 20 dias. Ao final desse período, o vinho ficou mais 09 meses estagiando na 
madeira. Os outros 27% foram fermentados em tanques de aço inox para preservar 
o frescor e a acidez. No final do processo os lotes foram misturados, estabilizados e, 
finalmente, engarrafados. 

 
Visual: Amarelo Pleno, quase dourado. Apresenta intensidade alta, densidade média e sem 

halo de evolução. 
 
Olfativo: Nariz típico de um chardonnay barricado do Novo Mundo. Explosivo, intenso, onde o 

primeiro ataque é de frutas amarelas passadas (FAP – abacaxi em calda, pêssego, 
damasco, manga), frutas secas (FS – avelã, amendoim), manteiga, mel e chocolate 
branco. Em seguida, surgem aromas florais (lírio, acácia), cítricos e um ligeiro 
mineral. Finaliza com mel de laranjeira, gergelim e “butterscotch”. Delicioso, amplo e 
complexo. 

 
Gustativo: Ótimo volume de boca. Apresenta acidez alta, álcool bem marcado e nenhum 

amargor residual. Corpo alto (para um branco), intensidade alta e persistência longa. 
A boca confirma os aromas de nariz, destacando-se coco queimado, baunilha e 
cítricos. É um vinho bem estruturado, potente e, ao mesmo tempo, macio e 
cremoso. 

 
Combinação: Não é necessária muita coisa para ser feliz com este vinho, ele sozinho já vale um 

reinado. Mas, se for à mesa, ele pede por manteiga. Eu recomendo: Massas 
recheadas com frutas secas ou com vitela e canela, Lombo a Califórnia, Frango 
Indiano, Casquinha de Siri e Camarão na Moranga. As culinárias indiana e thai 
combinam muito bem; a nossa culinária caiçara rica em leite de coco é outra opção 
certeira. Se quiser arriscar algo um pouco mais diferente, experimente “terrine” de 
porco ou de ganso ou um espetacular “foie gras”. 

 
 
 
 

Motivo da Escolha 
Tudo que eu penso e lembro de um típico “chardonnay barricado do Novo Mundo” está neste 
vinho americano: estrutura, potência, aromas tropicais e cremosidade. É um vinho didático e 
muito bem feito. A acidez alta equilibra com a passagem intensa por madeira, não permitindo 
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que o vinho fique enjoativo (defeito comum nesse estilo). Um grande achado. 
 


