
Próximo Mês – Tema: Pinot Noir no Velho Mundo. 
 

Clube 50  Clube 90  Clube 130 
L’Ile de Beaute  Prendo  Hautes Côtes de Nuits 

Tinto – 2011  Tinto – 2009  Tinto – 2011 
François Labet  Elena Walch  Dom.Antonin Guyon 

França – Córsega  Itália – Alto Adige  França – Borgonha 
Decanter  Decanter  Decanter 

De R$66,50 por R$58,00  De R$107,70 por R$98,00  De R$162,00 por R$140,00 
Para cancelamento ou pedido maior do vinho do próximo mês, favor comunicar por email 
(contato@clubemalucosporvinho.com.br) até o dia 31/10/13. 
 

 

CClluubb
ee   

 

Outubro 2013 

 
Vinho Lirac “Confidentielle” Safra 2010 (WS89) 
Produtor Ch.Saint-Roch País França 
Tipo Tinto Seco Região Vallée du Rhône 
Volume 750ml Sub.reg Lirac 
Uvas Grenache 34%, Mourvèdre 33%, Syrah 33%. Álcool 14% 
Importadora Decanter Valor R$139,00 

 
Temp.de Guarda 14° Temp.de Serviço 15° Consumir até 2018 

 
 

Histórico 

 
A família Brunel participa do mundo do vinho desde o século XVII, geração após geração, 
de pai para filho, sempre existiu um Brunel vinicultor ou enólogo. Em 1948, logo após o 
final da Segunda Grande Guerra, Gaston Brunel, famoso negociante de vinhos, compra o 
renomado Château La Gardine e passa a ter seus próprios rótulos. 
 
Em 1998, a família adquire outra propriedade famosa, o Château Saint-Roch, situado na 
denominação Lirac e, com isso, expande o seu portfolio de vinhos. Por último, adquirem 
pequenos vinhedos espalhados por diversas sub regiões do Rhône e lançam a linha de 
vinhos “Brunel de la Gardine”. 
 
Atualmente, a direção da empresa está nas mãos dos dois filhos de Gaston, Patrick e 
Maxime. A assinatura da família Brunel é uma garantia do alto nível qualitativo desses 
vinhos do Sul do Rhône, que origina brancos, rosés e tintos encantadores, ricos, maduros 
e bem marcados com o caráter regional. 
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Ficha Técnica 
 
Vinificação: Colheita manual em videiras velhas com seleção de cachos na chegada da 

vinícola. As uvas foram desengaçadas e fermentadas juntas em cubas de 
aço inox com temperatura controlada (baixa). Em seguida, ocorreu a 
maceração pós-fermentativa durante 18 dias. O vinho foi então transferido 
para as barricas de carvalho francês (de 2º e 3º usos), onde permaneceu 
por 12 meses antes de ser engarrafado. 

 
Visual: Rubi pleno com traços violáceos. Apresenta intensidade alta e densidade 

alta, quase intransponível. Sem halo de evolução. 
 
Olfativo: Potente e quente no nariz. Destacando-se os aromas de frutas vermelhas e 

pretas passadas (amora, framboesa, cereja, groselha, ameixa), especiarias 
(canela, anis, cravo), minerais (calcário, sílex, ardósia) e algum floral. A 
passagem por madeira é marcada pelos aromas tostados e terrosos. Algo 
defumando. 

 
Gustativo: Ótimo volume de boca com grande estrutura. Acidez, álcool e taninos 

equilibrados por cima. Apresenta corpo médio alto, intensidade alta e 
persistência média alta. A boca confirma o nariz. Ainda jovem e muito 
potente. 

 
Combinação: Este é um dos melhores exemplares dessa pequena denominação (AOC) 

do Rhône Sul. Portanto, recomendo que seja degustado sozinho para 
poder se mostrar por completo. Mas, se preferir levá-lo à mesa, eu 
recomendo: Carnes com molhos fortes, Guisados, Funghi, Coelho 
ensopado e queijos fortes curados. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Motivo da Escolha 

Lirac é uma denominação pouco conhecida, mas que produz verdadeiras preciosidades no 
Rhône. Este vinho consegue mostrar muito bem as qualidades e características da região 
por um preço adequado. Sem contar que ele evoluirá muito bem na garrafa, podendo ser 
guardado por mais uns 05 anos antes de atingir a plenitude. 
 


