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Clube	
 

 
Março 2016 

 
Vinho Fuerza Safra 2011 (RP90) 
Produtor EGO Bodegas País Espanha 
Tipo Tinto Seco (FeA – 12M/FA) Região Múrcia 
Volume 750ml Sub.reg Jumilla 
Uvas Monastrell (Mourvèdre) 75%, Cabernet Sauvignon 25% Álcool 14,5% 
Importadora Grand Cru Valor R$83,00 

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

 
 
 

Histórico 
 
 
Há mais de uma década o fundador da vinícola Ego Bodegas, Santos Ortiz, está ligado ao vinho. 
Pode parecer pouco se compararmos a outras vinícolas centenárias, mas foi tempo o suficiente 
para que Ortiz se encantasse com a mágica combinação entre solo e uva. 
 
Sua propriedade está apenas a alguns quilômetros do centro de Jumilla (Múrcia), onde a casta 
Monastrell encontra sua melhor expressão. E o conceito de construção da vinícola levou em 
consideração até os menores detalhes para garantir que todos os funcionários pudessem 
trabalhar da melhor maneira possível. Três palavras definem o conceito desta jovem 
empreitada: Ego, Talento e Infinito. Juntas, elas significam o conceito do “eu”, a capacidade de 
realizar e o poder ilimitado dos sonhos. 
 
Atualmente, eles possuem 25 hectares de vinhedos, distribuídos com as seguintes castas: 
Chardonnay, Moscatel, Cabernet Sauvignon, Monastrell (Mourvèdre), Petit Verdot e Syrah. A 
vinícola tem capacidade para produzir 500 mil litros de vinhos por safra. 
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Ficha Técnica 
 
Vinificação: Colheita manual realizada na segunda metade de Outubro, apenas em 

vinhedos próprios, sendo que a Monastrell é originária dos vinhedos mais 
antigos. Cada casta foi vinificada em separado. Após a seleção e o desengace, 
os mostos (com as peles) seguiram para as cubas de aço inox onde ocorreu a 
fermentação alcoólica em temperatura alta (28ºC) e com leveduras 
selecionadas. Em seguida, os vinhos foram misturados na proporção de 75-25 
e o resultante foi transferido para as barricas novas de carvalho (francês e 
americano) onde estagiou por 12 meses, ocorrendo a transformação 
malolática total. 

 

 
Visual: Rubi pleno, não violáceo. Apresenta intensidade alta, densidade média baixa 

e sem halo de evolução. 
 

 
Olfativo: O primeiro ataque é de Frutas Vermelhas Maduras (FVM – morango, 

framboesa, cereja, groselha), Floral intenso (violeta, rosa vermelha, lavanda), 
Menta e especiarias (pimenta, páprica). A passagem por madeira é bem 
marcada pelo grão de café, chocolate ao leite e baunilha. Depois de algum 
tempo, surgem aromas de amêndoas, castanha, ervas (tomilho) e um toque 
defumado. Muito sedutor de nariz. 

 
Gustativo: Apresenta ótimo volume de boca com acidez, álcool e taninos bem 

equilibrados. O corpo é médio, com intensidade alta e persistência media 
longa. Os aromas de boca confirmam o nariz e ainda trazem: tabaco, 
bombom de cereja e um toque mineral/terroso. Percebe-se a transformação 
malolática pelos sabores lácteos e de bala de coco. Elegante, estruturado e 
macio; pronto para tomar. 

 
Combinação: Eu degustei esse vinho e depois harmonizei com uma Quiche com Bacon; 

ficou perfeito. Eu recomendo: Empanadas, Esfihas, Tortas, Tortilla, Coelho, 
Cabrito e cortes Bovinos assados com ervas. Ainda combinam: Arroz de Pato, 
Arroz Suã, Polvo com Páprica, Ricota defumada, Purê de Batata da Terra e 
Lombo suíno recheado com frutas secas. Muito gastronômico. 

 
 
 

Motivo da Escolha 
Eu nunca havia degustado este vinho antes e a minha primeira impressão foi de surpresa 
total. Nunca imaginei que um corte destes fosse originar um vinho tão macio e amplo. É um 
achado e com ótimo custo/benefício. Deguste sem pressa... 
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