
 

 
Próximo Mês – Tema: Casta – Carmenère. 

 
Clube 50  Clube 90  Clube 130 

Carmenère  Carmenère Reserva  Carmenère Gran Reserva 
Tinto – 2009  Tinto – 2009  Tinto – 2007 

Viña Casa Rivas  Viña Falernia  Viña Casa Rivas 
Chile - Maipo  Chile - Elqui  Chile – Maipo 

Premium  Premium  Premium 
R$44,00  R$69,50  R$122,00 

Para cancelamento ou pedido maior do vinho do próximo mês, favor comunicar por email 
(contato@clubemalucosporvinho.com.br) até o dia 31/03/12. 
 

 

CClluubbee  
 

 
Março 2012 

 
Vinho Chateau De L’Estang Safra 2007 (RP88) 
Produtor Chateau De L’Estang País França 
Tipo Tinto Seco Região Bordeaux 
Volume 750ml Sub.reg Côtes de Castillon 
Uvas Merlot 72%, Cabernet Franc 19%, Cabernet Sauvignon 9%. Álcool 13% 
Importadora Vinos & Vinos Valor De R$54,00 

Por R$50,00 

 
Temp.de Guarda 14° Temp.de Serviço 14° Consumir até 2014 

 
 

Histórico 
 
 
O Chateau de L’Estang está localizado na vila de Saint-Genes-de-Castillon, próximo a 
famosa região de Saint Emilion, ou seja, é um vinho proveniente da margem direita de 
Bordeaux, onde a casta Merlot reina absoluta. 
 
Em 2001, a propriedade foi adquirida pelo renomado enólogo Jean Michel Ferandez, 
responsável pelos vinhos dos châteaux Pichon-Lalande, Giscours, Citran, entre outros. 
 
Hoje, a vinícola possui, aproximadamente, 26 hectares de vinhedos com idade média de 
25 anos. 
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Ficha Técnica 

 
Vinificação: A colheita é manual e mecânica, sendo que as castas são vinificadas em 

separado. A fermentação ocorre em tanques abertos de madeira com 
temperatura controlada. Após esse período, os lotes são misturados e 
transferidos para as pequenas barricas de carvalho francês (225 litros) 
onde estagiam por um período mínimo de 12 meses. 100% do vinho sofre 
transformação malolática e ocorre uma pequena filtragem antes do 
engarrafamento. 

 
Visual: Rubi Pleno. Apresentando pequeno traço atijolado (sinal de evolução), 

intensidade média alta e densidade média. 
 
Olfativo: Ótimo Bordeaux pronto para beber. Apresenta aromas de frutas 

vermelhas maduras (cereja, cassis, framboesa), frutas pretas passadas 
(ameixa), frutas secas (figo seco), terrosos (terra molhada, tijolo) e 
animais (couro). A passagem por madeira é bem marcada pelos aromas 
de tostado, baunilha e caixa de charutos. Depois de algum tempo, 
surgem aromas de especiarias, achocolatados e herbáceos. 

 
Gustativo: Ligeiramente quente. Apresenta acidez moderada e álcool bem integrado. 

Os taninos estão bem presentes. Seco e com corpo médio para maior, 
intensidade média alta e persistência média. Destaque para os sabores do 
estágio em madeira, das frutas vermelhas/pretas e dos herbáceos. É um 
vinho macio, redondo. 

 
Combinação: Vinho fácil de gostar e pronto para beber. Ótima opção para beber 

sozinho ou acompanhar uma infinidade de pratos de estrutura mediana. 
Recomendo: Caças e Aves mais leves com molhos escuros, Massas com 
molhos picantes ou embutidos, Pizzas, Pato confitado, Carré ou Lingüiça 
de Javali. Queijos bovinos de massa semi-dura também são uma ótima 
pedida. 

 
 
 
 

Motivo da Escolha 
Este vinho é um grande achado. Excelente Bordeaux, pronto para beber e com uma 
relação de custo/benefício quase imbatível. Sem contar que a safra 2007 foi muito boa na 
região. 
 


