
 
Próximo Mês – Tema: Casta – Carmenère. 

 
Clube 50  Clube 90  Clube 130 

Carmenère  Carmenère Reserva  Carmenère Gran Reserva 
Tinto – 2009  Tinto – 2009  Tinto – 2007 

Viña Casa Rivas  Viña Falernia  Viña Casa Rivas 
Chile - Maipo  Chile - Elqui  Chile – Maipo 

Premium  Premium  Premium 
R$44,00  R$69,50  R$122,00 

Para cancelamento ou pedido maior do vinho do próximo mês, favor comunicar por email 
(contato@clubemalucosporvinho.com.br) até o dia 31/03/12. 
 

 

CClluubbee  
 

 
Março 2012 

 
Vinho Chateau Maucaillou Safra 2007 

Produtor Chateau Maucaillou País França 

Tipo Tinto Seco Região Bordeaux 

Volume 750ml Sub.reg Moulis 

Uvas Cabernet Sauvignon 52%, Merlot 41%, Petit Verdot 7%. Álcool 13% 

Importadora Vinos & Vinos Valor De R$132,00 
Por R$128,00 

 
Temp.de Guarda 14° Temp.de Serviço 16° Consumir até 2017 

 
 

Histórico 
 
Em 1871, a família Petit-Laroche (tradicional negociante de vinhos), percebendo o sucesso que os 
vinhos de Bordeaux estavam fazendo no mundo todo, decidiu construiu um enorme armazém 
(3.000 m²) próximo à estação de trem da cidade de Moulis para facilitar o embarque. O edifício 
tinha capacidade para armazenar 180 mil litros de vinho em grandes tonéis de madeira (chamados 
“vat”), além de 09 mil barricas e mais de 300 mil garrafas. 
 
Quatro anos depois, em 1875, J.Petit-Laroche mandou construir uma residência em frente ao 
depósito para oferecer como presente de casamento a sua noiva. O resultado foi o lindo edifício 
que hoje é a sede da vinícola. No mesmo ano, um novo vinhedo da família, de apenas 1,5 
hectares, começava a produzir o Chateau Maucaillou. 
 
Em 1929, os irmãos Roger e André Dourthe compraram a vinícola. Nessa época, o vinho Chateau 
Maucaillou já estava consolidado e possuía uma reputação invejável. Rapidamente, eles 
expandiram os negócios, comprando outros vinhedos e atualizando as técnicas de vinificação. 
Atualmente, a terceira geração da família Dourthe administra mais de 170 hectares, sendo que, 63 
hectares são exclusivos para a produção do Chateau Maucaillou. 
 
 

Curiosidade 
 
Em 1855 ocorreu a famosa classificação dos Grand Crus de Bordeaux e, infelizmente, o 
Chateau Maucaillou ainda não existia (1875). Hoje, é consenso que ele deveria participar 
dessa classificação em virtude das suas qualidades. Carinhosamente, dizemos que ele 
deveria ser um 4º Grand Cru Classe. 
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Ficha Técnica 

 

Vinificação: A colheita é mista (manual e mecânica). A seleção e o desengace são 
feitos com o máximo cuidado para que os bagos não estourem. A 
fermentação alcoólica ocorre em tanques de aço inox e é muito 
interessante. Na primeira fase, a temperatura é baixa (22ºC) para extrair 
os aromas mais frutados, depois, a temperatura sobe para 29ºC com o 
objetivo de extrair material corante e taninos mais finos. A transformação 
malolática é completa e o vinho é trasfegado para as barricas de carvalho 
francês, onde irá estagiar por 24 meses. Este vinho é clarificado pelo 
método tradicional, ou seja, com claras de ovos. 

 

Visual: Rubi Pleno, sem halo de evolução. Apresenta ótima intensidade e a 
densidade é alta, quase impenetrável. 

 

Olfativo: Este vinho precisa de algum tempo na taça para mostrar suas qualidades. 
Os aromas iniciais são de frutas pretas e vermelhas bem passadas ou já 
secas (ameixa, cassis, amora), especiarias (noz moscada, canela), 
terrosos (estrada de terra, argila), louro e algum mentol. Depois de algum 
tempo, surgem os aromas animais (couro velho, caça, sumo de carne) e o 
famoso aroma de “sous bois” (bosque coberto com folhas secas). 

 

Gustativo: Elegante e potente ao mesmo tempo, apresenta equilíbrio entre acidez e 
álcool. Os taninos estão macios, mas irão perdurar por muitos anos ainda. 
O corpo é médio alto, com intensidade média alta e persistência longa. 
Muito bem estruturado e complexo, modificando-se constantemente na 
taça. Longo e persistente. 

 

Combinação: Este é um vinho para ser degustado sem pressa, quase meditativo. Mas, 
se mesmo assim, quiser combinar com alguma comida, sugiro todos os 
cortes de cordeiro ou javali, entrecôte à la bordelaise, coelho ensopado e 
carnes com molhos de funghi. Os queijos mais recomendados são os 
curados de massa semi dura (não grana): Ossau Fermier, Mimolette, 
Gouda maduro, Pardou, Chaumes, Tomme, Neufchâtel e Saint Paulin. 

 
 

Motivo da Escolha 
Sem dúvida, um excelente Bordeaux que apresenta todas as características que justificam 
o sucesso da região. A relação preço/qualidade é muito positiva. É um vinho para ser 
degustado com muita atenção. 
 


