
Próximo Mês – Tema: Produtor Steenberg (África do Sul). 
 

Clube 50  Clube 90  Clube 130 
Klein Steenberg Blend  Steenberg Shiraz  Catharina 

Tinto – 2011  Tinto – 2011  Tinto – 2006 
Steenberg Vineyards  Steenberg Vineyards  Steenberg Vineyards 

África do Sul – Cape Town  África do Sul – Cape Town  África do Sul – Cape Town 
WineBrands  WineBrands  WineBrands 

De R$118,00 por R$58,00  De R$201,00 por R$98,00  De R$274,00 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 31/05/15. 
 
 

 

Clube 
 

 
Maio 2015 

 
Vinho Les Granges des Rothschild Safra 2011
Produtor Domaines Edmond de Rothschild País França
Tipo Tinto Seco (FeA – 14M/F) Região Bordeaux
Volume 750ml Sub.reg Haut Medoc
Uvas Merlot 70%, Cab.Sauv.20%, Cab.Franc 10%. Álcool 13%
Importadora Zahil Valor De R$155,00

Por R$140,00
 

Temp.de Guarda 14° Temp.de Serviço 16° Consumir até 2022 

 
Tenha paciência e só abra este vinho em 2016 ou 2017. 

 
 

Histórico 
 
A história do famoso Château Clarke tem suas origens no século XII, quando os monges Cister 
da Abadia Vertheuil plantaram as primeiras videiras. Muito mais tarde, em 1818, um cavaleiro 
irlandês chamado Tobie Clarke comprou essas terras e batizou a propriedade com o seu nome. 
 
A vinícola passou por muitos proprietários devido à questões de herança e de compra/venda. 
Seus vinhedos sofreram muito com a falta de cuidados e pespectivas, desvalorizando a 
propriedade. Porém, em 1973, o Barão Edmond de Rothschild percebeu o potencial 
desperdiçado e adquiriu todo o negócio. 
 
Tudo estava abandonado; foi preciso muito trabalho, dedicação e paixão para devolver à 
propriedade a importância que ela merecia. Vinhedos foram replantados, pragas controladas, 
prédios restaurados e equipamentos modernos foram introduzidos. O esforço foi recompensado 
e, a partir do meio da década de 1980, o reconhecimento e a fama voltaram, mostrando a 
todos que se tratava de uma importante vinícola com excelentes vinhos. 
 
Atualmente, eles possuem 03 vinhedos distintos: Clarke (em Listrac com 55ha), Malmaison (em 
Moulis com 33ha) e Peyre-Lebade (em Listrac com 55ha). Com o falecimento de Edmond, a 
administração passou para sua esposa (Baronesa Nadine de Rothschild) e para seu filho, Barão 
Benjamin de Rothschild. 
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Ficha Técnica 
 
Vinificação: Colheita manual de uvas provenientes dos 03 melhores vinhedos (Clarke, 

Malmaison e Peyre-Lebade). Após a seleção e o desengace, cada variedade 
de uva foi transferida para os tanques de aço inox onde ocorreu a 
fermentação alcoólica com temperatura controlada baixa ou média 
(dependendo da casta). Em seguida, foi feito o corte (“assemblage”) do 
vinho e ele passou para as barricas de carvalho francês, onde estagiou por 
14 meses antes de ser engarrafado. Transformação malolática completa. 

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

média alta e sem halo de evolução. 
 
Olfativo: O primeiro ataque é de Frutas Vermelhas Maduras (FVM – groselha, amora, 

cassis), Frutas Negras Passadas (FNP – ameixa, mirtilo) e especiarias 
(pimenta do reino preta em pó, cravo, anis). Num segundo momento 
surgem aromas de menta, violeta e algum terroso. A passagem por madeira 
é marcada pelo tostado delicado e um toque de fumo de cachimbo. Termina 
com um aroma de azeitonas pretas. Muito amplo. 

 
Gustativo: Este vinho está jovem e precisa de mais alguns anos de adega para mostrar 

seu melhor. Apresenta acidez alta, álcool destacado e taninos firmes com 
um discreto amargor residual. É um vinho seco, com corpo médio para 
maior, intensidade alta e persistência média. A boca difere do nariz, 
destacando ervas secas, resinas de madeira (cedro), animal (couro novo) e 
algo mineral (pedra de rio). 

 
Combinação: Este é um Bordeaux muito gastronômico. As melhores combinações são 

com Caças (Javali, Cordeiro, Cabrito, Pato) assadas ou com molhos picantes 
e condimentados. Recomendo, também, as linguiças artesanais, salames, 
bacon e paio. Pratos com funghi ou pinhão, típicos de inverno irão bem. 
Dentre os queijos, prefira os curados de leite de vaca e os tipo “grana”. 

 
 
 

Motivo da Escolha 
Este é o segundo vinho do famoso Chateau Clarke da família Rothschild e um dos melhores 
de Listrac (Haut-Medoc). Eu queria mostrar o potencial do típico corte bordalês (Cabernets 
com Merlot) num vinho elegante, de qualidade e com boa capacidade de guarda. 
 


