
 
Próximo Mês – Tema: Produtor – Herdade do Esporão. 

 
Clube 50  Clube 90  Clube 130 Clube 130 
Defesa  Esporão Reserva  Esporão Reserva Esporão Reserva 

Tinto – 2009  Tinto – 2009  Tinto – 2009 Branco – 2011 
Herdade do Esporão  Herdade do Esporão  Herdade do Esporão Herdade do Esporão 
Portugal – Alentejo  Portugal – Alentejo  Portugal – Alentejo Portugal – Alentejo 

Qualimpor  Qualimpor  Qualimpor Qualimpor 
De R$58,00 por R$50,00  De R$98,00 por R$77,60  De R$98,00 por R$77,60 De R$68,50 por R$52,40 

Para cancelamento ou pedido maior do vinho do próximo mês, favor comunicar por email 
(contato@clubemalucosporvinho.com.br) até o dia 30/10/12. 
 

 

CClluubbee  
 

 

Outubro 2012 

 
Vinho Niellucciu / Grenache Safra 2009 
Produtor Orenga de Gafforry País França 
Tipo Tinto Seco Região Córsega 
Volume 750ml Sub.reg Patrimônio 
Uvas Niellucciu 90%, Grenache 10%. Álcool 13,5% 
Importadora Empório Sório Valor R$115,00 

 
Temp.de Guarda 14° Temp.de Serviço 16° Consumir até 2015 

 

 

Histórico 

 
 
O Domaine Orenga de Gaffory foi fundado na década de 1960, por Pierre Orenga de 
Gaffory, Hoje em dia conta com aproximadamente 60ha de vinhedos espalhados pelas 
comunas de Saint-Florent, Patrimonio, Oletta, Barbaggio e Poggio d’Oletta. Todos 
pertencentes à denominação (AOC) Patrimônio, a mais importante e prestigiada da 
Córsega. 
 
A produção média anual é de apenas 2.000 hl (200.000 litros) sendo que cada vinhedo é 
vinificado em separado. Portanto, as diferentes técnicas de vinificação e de cultura 
permitem oferecer três vinhos distintos: Cuvée Orenga Gaffory caracteriza-se pelo frescor 
e aromas frutados; Cuvée Felice é a expressão verdadeira das castas autóctones da 
Córsega e, Cuvée de Governadores é a quintessência dos vinhos para o envelhecimento, 
vinificado e envelhecido em barris de carvalho. 
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Ficha Técnica 

 

Vinificação: Colheita manual e mecânica. Após a seleção e o desengace, o mosto 
sofreu maceração pelicular de 15 a 20 dias a fim de extrair o máximo de 
cor, aromas e sabores. A fermentação alcoólica ocorreu em temperatura 
controlada em torno de 27ºC com remontagens regulares. O vinho 
estabilizou em tanques de inox após onde ocorreu a transformação 
malolática antes de ser engarrafado. 

 

Visual: Rubi pleno para evoluído. Apresenta densidade média e intensidade 
média alta. Sem halo de evolução. 

 

Olfativo: Aromas de frutas vermelhas e pretas maduras (morango, groselha, 
ameixa), especiarias (pimenta do reino) e ervas secas. Depois de um 
tempo, surge um delicioso aroma de azeitonas pretas, pasta de azeitona e 
sumo de carne. 

 

Gustativo: Vinho fresco e equilibrado. Onde a acidez e o álcool estão bem integrados 
com os taninos presentes e redondos. O corpo é médio, a intensidade é 
média alta e a persistência é média. Os aromas de boca, além de 
confirmarem o nariz, apresentam um toque floral e herbáceo que às 
vezes lembra um Pinot. É um vinho elegante, harmônico e equilibrado 
pelo centro. 

 

Combinação: Este vinho pode evoluir um pouco mais, mas já está pronto para beber. 
Pode ser degustado sozinho, percebendo os detalhes e a elegância, ou 
então acompanhando vários pratos: Gaspacho, Paella, Carpaccio bovino, 
Steak Tartar, Polvo a Lagareiro, Arroz de Bacalhau, Brandade de Bacalhau 
e Massas com recheios delicados (vitela, ricota com nozes, muzzarella de 
búfala com manjericão). Dentre os queijos, recomendo um Tomme de 
Chevre. 

 
 
 
 
 
 

Motivo da Escolha 
Este vinho é proveniente da denominação “Patrimônio”, que é a melhor da Córsega. 
Achei interessante que vocês conhecessem essa região tão pouco divulgada e que produz 
ótimos vinhos com estilo próprio (sem madeira, álcool baixo e valorizando a elegância). 
 


