
 
Próximo Mês – Tema: Região – Tintos da Córsega. 

 
Clube 50  Clube 90  Clube 130 
Niellucciu  Cabernet-Syrah  Nielluciu-Grenache 

Tinto – 2007  Tinto – 2010  Tinto – 2009 
Terra Nostra  Dom.Pasqua  Orenga du Gaffory 

França – Córsega  França – Córsega  França – Córsega 
Emp.Sório  Emp.Sório  Emp.Sório 

De R$65,00 por R$47,00  De R$91,60 por R$88,00  R$115,00 
Para cancelamento ou pedido maior do vinho do próximo mês, favor comunicar por email 
(contato@clubemalucosporvinho.com.br) até o dia 31/09/12. 
 

 

CClluubbee  
 

 

Setembro 2012 

 
Vinho Campo Alegre Safra 2008 (RP90) 

Produtor Bodegas François Lurton / Michel Rolland País Espanha 

Tipo Tinto Seco Região Castilla y Leon 

Volume 750ml Sub.reg Toro 

Uvas Tempranillo. Álcool 15% 

Importadora Zahil Valor De R$171,00 
Por R$130,00 

 
Temp.de Guarda 14° Temp.de Serviço 17° Consumir até 2018 

 

 

Histórico 

 
No final da década de 1990, os experientes e premiados irmãos Lurton (Jacques e 
François) procuraram o enólogo/consultor francês Michel Rolland para um desafio: 
Produzirem juntos um vinho espanhol de altíssima qualidade e que representasse uma 
nova visão sobre a casta Tempranillo (ou Tinta de Toro, como é chamada localmente). 
 
Como os irmãos já possuíam uma vinícola na região de Toro, era sensato que as uvas 
também fossem provenientes dessa região. Assim sendo, eles procuraram viticultores que 
possuíssem vinhedos antigos (mais de 30 anos) em solos argilo/calcários, com baixíssimo 
índice pluviométrico e onde as uvas pudessem amadurecer tardiamente. Fecharam 
acordos de parceria com 05 produtores. 
 
Em 2001, surgia a primeira safra do famoso Campo Eliseo; um vinho potente, estruturado 
e diferente de quase tudo que já foi feito na região (apenas 15 mil garrafas). O 
reconhecimento e as premiações logo começaram a surgir. Esse sucesso motivou a 
parceria Lurton/Rolland a desenvolver um segundo vinho, desta vez, um pouco mais 
fresco e pronto para beber. Em 2007 foi apresentado ao mercado o Campo Alegre. 
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Ficha Técnica 
 

Vinificação: Colheita manual em vinhedos com mais de 30 anos. Após a seleção e o 
desengace, os bagos seguiram intactos para fermentar em pequenas cubas de 
aço inox com temperatura baixa controlada. Em seguida, o vinho foi trasfegado 
e transferido para as barricas de carvalho francês onde sofreu a transformação 
malolática completa. O estagio em madeira de 18 meses ocorreu nas mesmas 
barricas. Este vinho não foi filtrado nem clarificado e pode apresentar 
sedimentos com o passar dos anos. Foram produzidas apenas 25 mil garrafas. 

 

Visual: Rubi pleno e muito intenso. Apresenta densidade alta (quase intransponível) e a 
intensidade alta. Sem halo de evolução. 

 

Olfativo: Aromas de frutas vermelhas e pretas passadas (ameixa, jabuticaba, cereja, 
cassis, groselha), especiarias (anis estrelado, pau de canela, cravo, pimenta do 
reino branca) e semente de aroeira (pimenta rosa). O estágio em madeira é 
marcado pelos aromas de tabacco e fumo de corda. Depois de um tempo, 
surgem aromas de resinas (betume), terrosos e algum animal. Muito complexo, 
intenso e potente. 

 

Gustativo: Vinho muito potente e quente de boca. A acidez e o álcool estão bem presentes 
e integrados. Os taninos são de ótima qualidade, mas ainda estão potentes e 
com ligeiro amargor final. Toda essa estrutura resulta num vinho encorpado, 
gordo, intenso e com persistência média longa. Os aromas de boca confirmam o 
nariz, com destaque para as frutas, especiarias e terrosos. Esse vinho ainda está 
jovem, o melhor momento dele será daqui uns 02 anos. 

 

Combinação: Por ser um vinho muito potente e encorpado, ele deve ser decantado por 01 
hora, pelo menos. Pode ser degustado sozinho, percebendo a versatilidade da 
casta Tempranillo; ou acompanhando alguns pratos mais condimentados (mas, 
não pesados). Recomendo: Kafta, Carré de Cordeiro, Arroz de Pato, Arroz a 
Espanhola, Cabrito assado com ervas e batatas, embutidos defumados. Cuidado 
com os pratos com excesso de gordura. Queijos duros semi curados podem ser 
uma boa (Manchego). 

 
 
 
 

Motivo da Escolha 
Excelente negociação para um vinho único e de produção pequena. Apresenta toda a 
capacidade da casta Tempranillo em produzir um vinho potente e intenso, numa região 
ainda pouco conhecida dos brasileiros. Um dos grandes vinhos da Espanha. 
 


