
Próximo Mês – Tema: Produtor Penedo Borges (Arg). 
 

Clube 50  Clube 90  Clube 130 
Malbec Classico  Malbec Reserva  Gran Reserva Malbec/Cabernet 

Tinto – 2014  Tinto – 2013  Tinto – 2012 
Penedo Borges  Penedo Borges  Penedo Borges 

Argentina – Mendoza  Argentina – Mendoza  Argentina – Mendoza 
Wine Lovers  Wine Lovers  Wine Lovers 

De R$59,00 por R$56,50  R$85,00  R$119,00 
Para cancelamento ou pedido maior do vinho do próximo mês, favor comunicar por e-mail 
(contato@clubemalucosporvinho.com.br) até o dia 31/01/16. 
 
 

 

Clube	
 

 
Janeiro 2016 

 
Vinho “La Treille” Beaujolais – Villages AOC Safra 2013 
Produtor Dom.Pierre André País França 
Tipo Tinto Seco (FeA – S/M) Região Borgonha 
Volume 750ml Sub.reg Beaujolais 
Uvas Gamay. Álcool 12,5% 
Importadora Vinos & Vinos Valor R$115,00 

 
Temp.de Guarda 13° Temp.de Serviço 13° Consumir até 2017 

 
 

Histórico 
 
A história da vinícola começa em 1923, quando o senhor Pierre André (combatente da Primeira 
Grande Guerra 1914-1918) se torna um comerciante de sucesso de vinhos em Paris. 
Rapidamente ele se torna fã dos vinhos da Borgonha e sonha ser um produtor. Em 1927, ele 
adquire um antigo “château” em Aloxe-Corton (Borgonha) e alguns vinhedos. 
 

Seu objetivo sempre foi o de produzir vinhos de alta qualidade, 
respeitando as particularidades de cada “terroir”. Na época, ele 
introduziu novas técnicas de cultivo/vinificação e revolucionou a 
forma de comercialização. O sucesso foi enorme e, em pouco 
tempo, a vinícola já possuía vinhedos espalhados pelas melhores 
denominações da Borgonha. 
 

Em 1938, ele comprou um restaurante em Paris pois achava importante ter um local próprio 
para divulgar seus vinhos e se aproximar dos grandes negociantes. Seus domínios se estendiam 
pela Borgonha, Chablis e Beaujolais; contemplando mais de 40 denominações diferentes 
(Aloxe-Corton, Beaujolais, Chablis, Chassagne-Montrachet, Clos de Vougeot, Gevrey-
Chambertin, Meursault, Nuits-Saint-Georges, Pommard, Rully...) 
 
Em 2002, os descendentes de Pierre-André venderam a “super vinícola” para o excelente 
Ballande Group, da região de Bordeaux. Para nossa felicidade, a qualidade e o 
comprometimento com a tipicidade continuam os mesmos. 
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Ficha Técnica 
 
Vinificação: Colheita manual em vinhedos próprios realizada em Setembro. A vinificação 

de Beaujolais é muito particular e recebe o nome de “maceração carbônica”: 
Os cachos de uvas Gamay são colocados inteiros (não são desengaçados nem 
prensados) em tanques de aço inox fechados. Em seguida, é adicionado gás 
carbônico para acelerar o processo de rompimento das cascas e permitir que 
fermentação alcoólica comece. Nesse processo, o vinho resultante é muito 
mais fresco e frutado. Por último, ocorre a transformação malolática total e o 
vinho é engarrafado. 

 
Visual: Rubi pleno e ainda violáceo. Apresenta intensidade alta, densidade baixa e 

sem halo de evolução. 
 
Olfativo: O primeiro ataque é uma explosão de frutas vermelhas frescas (FVF – 

morango, cassis, cereja, groselha), especiarias (cravo, alcaçuz, pimenta) e um 
toque curioso e típico de banana. Em seguida, surgem aromas de terra 
úmida, húmus, mineral (giz) e lavanda. Muito vivo e fresco. 

 
Gustativo: Ótimo volume de boca e frescor, com equilíbrio entre a acidez destacada, 

álcool bem encaixado e taninos macios, quase resolvidos. Seco e com corpo 
leve, apresenta intensidade média alta e persistência média. Os aromas de 
boca confirmam o nariz e ainda trazem: herbáceos, folha de chá e ervas 
frescas (tomilho, orégano). Vinho jovem, amplo e fácil de gostar. Muito típico 
da denominação. 

 
Combinação: Um bom Beaujolais sempre será um vinho fácil de beber e de harmonizar, 

nasceu para isso. Dentre tantas opções, destacaria: Galeto assado “de TV”, 
Frango a passarinho, “Coq au Vin” e Cortes Bovinos magros assados com 
ervas ou molho vermelho leve. Pães com ervas, Tortas recheadas, Legumes 
grelhados, Cogumelos selvagens e as linguiças artesanais francesas 
(“andouillette”, “sausisson”, “cervelas”...) são ótimos acompanhamentos. Os 
queijos de cabra mais frescos combinam perfeitamente. 

 
 
 

Motivo da Escolha 
Quando penso em vinho tinto no verão, Beaujolais sempre vem à mente; são perfeitos. Este 
vinho é um ótimo exemplo de “Villages” bem feito e com todas as características da 
denominação. Está no ponto certo e possui boa relação de custo/benefício. 
 


