
 

Próximo Mês – Tema:  Casta  –  Zinfandel. 
 

Clube 50  Clube 90  Clube 130 
RedTree Zinfandel  Old Vines Zinfandel  Zinfandel Sonoma 

Tinto – 2011  Tinto – 2010  Tinto – 2009 
RedTree Winery  Bogle Vineyards  Pezzi King 
EUA – Califórnia  EUA – Califórnia  EUA – Califórnia 

Grand Cru  Wine Lovers  Wine Lovers 
De R$64,00 por R$56,00  R$95,00  De R$159,00 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 31/03/15. 
 
 

 

Clube 
 

 
Março 2015 

 
Vinho No Sex for Butterfly Safra 2013
Produtor Château de Valcombe País França
Tipo Tinto Seco (FeC – S/M – Bio) Região Vale do Rhône
Volume 750ml Sub.reg Vin de Pays D’oc
Uvas Grenache. Álcool 14%
Importadora WineBrands Valor R$111,00

 
Temp.de Guarda 14° Temp.de Serviço 16° Consumir até 2016 

 
 

Histórico 
 
 
Empresa familiar com quase 300 anos de existência! Tudo começou em 1740, quando a família 
Ricome adquiriu o belíssimo Château de Valcombe para ser sua casa de campo, destinada 
apenas à caça ao lazer. Mas, em 1784 foram plantadas algumas vinhas e o vinho produzido 
mostrou ser de grande qualidade, recebendo vários prêmios regionais e reconhecimento. A 
propriedade passou a ser uma vinícola de respeito e se tornou o principal negócio da família. 
Em 1873, seus vinhos já eram vendidos por toda a França, com destaque em Paris e Lyon. 
 
O visionário Charles Ricome introduziu a casta Syrah na propriedade em 1945, tornando-a 
principal. Isso fez dele o pioneiro a cultivar essa casta no Sul do Vale do Rhône. Atualmente, a 
direção da empresa está nas mãos de seu filho, Dominique e dos netos Nicolas e Basile. 
 
Eles possuem 73ha de vinhedos, sendo 60% Syrah, 30% Grenache Noir e os outros 10% são 
uma mistura de Carignan, Cinsault, Mourvèdre (tintas), Roussanne, Grenache Blanc e Viognier 
(brancas). 
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Ficha Técnica 

 
Vinificação: Colheita manual feita a partir de apenas um vinhedo da vinícola, em Costières de 

Nîmes. Após a seleção e o desengace, as uvas seguiram para tanques de cimento 
com temperatura controlada (26°C), onde ocorreu a fermentação alcoólica com 03 
remontagens de mosto por dia. Em seguida, o vinho sofreu transformação 
malolática completa e permaneceu 01 ano em outros tanques de cimento antes de 
ser trasfegado e engarrafado. 

 
Visual: Rubi Pleno, jovem e ainda violáceo. Apresenta intensidade alta, densidade média 

para menor e sem halo de evolução. 
 
Olfativo: O primeiro ataque é de frutas vermelhas maduras (FVM – amora, groselha, 

morango) e de frutas negras maduras (FNM – mirtilo). Logo em seguida surgem 
aromas de especiarias (canela, cravo, alcaçuz), terrosos (argila, terra molhada, 
talha d’água) e uma boa pegada mineral (pedra sabão, sílex). Com algum tempo 
de taça, começam a aparecer aromas de chocolate, manteiga de cacau e violetas, 
terminando num delicioso toque balsâmico. Lembre-se, por ser um vinho 
biodinâmico, é necessário ser aberto ½ hora antes de ser degustado para que 
esses aromas “despertem”. 

 
Gustativo: Impressionante estrutura e complexidade para um vinho “natural”. Os principais 

elementos (acidez, álcool e taninos) estão muito presentes e marcantes. Apesar de 
jovem, não apresenta amargor nem arestas. O corpo é médio alto, com 
intensidade alta, persistência média longa e ótimo equilíbrio. A boca difere do 
nariz, com uma pegada mais quente de frutas passadas e muito condimentado. 
Depois de um tempo surge um delicioso toque de goiabada cascão. 
Impressionante. 

 
Combinação: Este vinho pede (implora) por pratos feitos com ervas (tomilho, sálvia, orégano, 

manjericão, manjerona...). Desde as carnes (bovinas, aves e pequenas caças) até 
as massas secas, passando pelos legumes. A Culinária Provençal e a Culinária 
Árabe básica são ótimas opções. Empadões, empanadas, quiches, fritadas e cuscuz 
também combinam. Pense em dieta mediterrânea e deguste com este vinho. 

 
 
 

Motivo da Escolha 
Espetacular vinho biológico feito apenas com a (difícil) casta Grenache. Excelente produtor 
do sul do Vale do Rhône, que produziu apenas 5.204 garrafas desta preciosidade. 
Fundamental conhecer. 
 


