
Próximo Mês – Tema: Produtor – Frescobaldi (Itália, Toscana). 
 

Clube 50  Clube 90  Clube 130 
Rèmole IGT  “Castiglioni” Chianti DOCG  “Campo ai Sassi” Rosso di Mont 
Tinto – 2010  Tinto – 2010  Tinto – 2009 

Marchesi de’ Frescobaldi  Marchesi de’ Frescobaldi  Marchesi de’ Frescobaldi 
Itália – Toscana  Itália – Toscana  Itália – Toscana 

Ravin  Ravin  Ravin 
De R$75,00 por R$58,00  De R$126,00 por R$98,00  De R$178,00 por R$138,00 

Para cancelamento ou pedido maior do vinho do próximo mês, favor comunicar por email 
(contato@clubemalucosporvinho.com.br) até o dia 30/11/13. 
 

 

CClluubb
ee   

 

Novembro 2013 

 
Vinho Hautes Cotes de Nuits “Les Dames de Vergy” Safra 2011 
Produtor Domaine Dominique Guyon País França 
Tipo Tinto Seco Região Bourgogne 
Volume 750ml Sub.reg Côte de Nuits 
Uvas Pinot Noir. Álcool 12,5% 
Importadora Decanter Valor De R$162,00 

Por R$140,00 

 
Temp.de Guarda 14° Temp.de Serviço 15° Consumir até 2016 

 
 

Histórico 

 
Empresa familiar fundada na década de 1960 por Antonin Guyon. Ele começou comprando 
diversas parcelas de vinhedos em inúmeras denominações, de Gevrey-Chambertin até 
Meursault. 
 
Em 1970, seu filho Dominique, agregou ao negócio mais 350 parcelas de vinhedos 
provenientes de mais de 80 proprietários que se tornariam parceiros (prática muito 
comum na Borgonha) da comuna de Meuilley, próxima de Nuits Saint Georges. 
 
Atualmente, a administração da vinícola está sob a responsabilidade de Dominique e de 
seu irmão, Michel. Eles possuem 48 hectares de vinhedos próprios (além das parcerias) e 
produzem algo em torno de 200 mil garrafas. A sede localiza-se na comuna de Savigny-
Les-Beaune. 
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Ficha Técnica 
 
Vinificação: Colheita manual de uvas provenientes de apenas um vinhedo de 20ha, 

localizado na comuna de Meuilley. Após a seleção e o desengace, as uvas 
seguiram para grandes tonéis abertos de madeira para uma ligeira 
maceração. A fermentação alcoólica ocorreu logo em seguida (10/12 dias) 
com freqüentes remontagens do mosto. O vinho foi então decantado e 
prensado em máquinas pneumáticas, seguindo para as barricas de 
carvalho francês, onde sofreu a transformação malolática e estagiou por 12 
meses antes de ser estabilizado e engarrafado. 

 
Visual: Rubi claro, quase um rosé. Apresenta intensidade alta, densidade baixa e 

sem traços violáceos. Pequeno halo de evolução. 
 
Olfativo: Elegante e delicado, apresenta aromas de frutas vermelhas maduras 

(amora, morango), florais (rosa, violeta), terrosos (argila, barro, 
champignons), herbáceos (louro, tomilho), alcaçuz e um toque mineral de 
pedra. A passagem por madeira é sutil. 

 
Gustativo: Bom volume de boca com destaque para o equilíbrio e a elegância. Acidez 

alta, álcool e taninos equilibrados pelo centro, sem destaque. Apresenta 
corpo médio para menor, intensidade média alta e persistência média 
longa. Por ainda estar jovem, nota-se um ligeiro amargor no final da boca. 
Os aromas confirmam o nariz e ainda mostram algo condimentado, 
pimentas vermelhas, groselha e leve tostado. É um vinho guloso e macio, 
que ainda irá evoluir bem por mais 03 anos. 

 
Combinação: Perfeito para acompanhar caças e aves pequenas (coelho, codorna, perdiz, 

perdigão e pato) com molhos de ervas ou agridoces. As culinárias árabes 
(marroquina e turca) são boas pedidas (couscous variados, cordeiro com 
iogurte e hortelã...). Pratos da culinária do leste europeu à base de 
páprica, risotos (cogumelos, cebola caramelizada), “steak tartar” e pratos 
com carne seca também combinam. 

 
 
 

Motivo da Escolha 

Quando se fala em Pinot Noir é impossível não associar com a Borgonha, sua terra natal. 
Mas, não é fácil achar um bom exemplar abaixo dos R$200,00 no Brasil. A primeira vez 
que eu degustei este vinho (na safra 2008), fiquei muito impressionado pela estrutura, 
elegância e delicadeza. Era tudo que eu queria mostrar para vocês. 
 


