
 

 
Próximo Mês – Tema: Denominação – Chianti. 

 
Clube 50  Clube 90  Clube 130 

Chianti DOCG  Chianti Clássico  Chianti Clássico Riserva 
Tinto – 2011  Tinto – 2007  Tinto – 2005 

Castello d’Albola  Castello d’Albola  Castello d’Albola 
Itália – Toscana  Itália – Toscana  Itália – Toscana 

Devinum  Devinum  Devinum 
R$50,00  R$81,00  R$130,00 

Para cancelamento ou pedido maior do vinho do próximo mês, favor comunicar por email 
(contato@clubemalucosporvinho.com.br) até o dia 28/02/13. 
 

 

CClluubbee  
 

 

Fevereiro 2013 

 
Vinho La Vieille Ferme Rouge Safra 2011 
Produtor Domaines Perrin País França 
Tipo Tinto Seco Região Vallée du Rhône 
Volume 750ml Sub.reg Coteaux du Ventoux 
Uvas Carignan, Cinsault, Grenache, Syrah. Álcool 13,5% 
Importadora World Wine – La Pastina Valor R$48,00 

 
Temp.de Guarda 14° Temp.de Serviço 16° Consumir até 2014 

 
 

Histórico 

 
A região vinícola do Vallée du Rhône possui alguns dos produtores mais conhecidos de 
toda a França. São nomes que sempre estiveram associados ao vinho de qualidade: 
E.Guigal, P.Jaboulet, Chapoutier e Perrin. Este último é o tema deste mês do nosso Clube. 
 
A família Perrin está no negócio do vinho há muito tempo. O vinho mais emblemático que 
produzem vem de uma propriedade do século XVII, é o famoso “Châteauneuf-du-Pape – 
Château de Beaucastel”, sempre classificado entre os melhores do país. Atualmente, os 
irmãos Jean-Pierre e François, quarta geração da família, são os responsáveis por 
administrar e manter esse patrimônio enológico. 
 
Eles possuem alguns dos melhores vinhedos do Rhône Sul e, há quase 100 anos, já 
utilizam técnicas orgânicas no cultivo de suas parreiras. São reconhecidos pela genialidade 
na arte de combinar seus vinhos base para chegar a um corte perfeito. 
 

La Vieille Ferme 

 
Este vinho, produzido desde 1970, é um verdadeiro sucesso mundial. Concebido 
inicialmente para ser o vinho “abre alas” da vitivinicultura do sul do Rhône, tornou-se 
referência de “bom, bem feito e barato”. A produção atual chega aos 4 milhões de 
garrafas sem perder a qualidade e a referência ao “terroir” original. 
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Ficha Técnica 

 
Vinificação: Os vinhedos estão situados no sopé do Mont Ventoux, onde os solos são 

de aluvião e mais argilosos. Após a seleção e desengace, cada mosto 
seguiu para tanques de cimento de 150 a 300 hectolitros onde ocorreu a 
fermentação alcoólica e a maceração prolongada. Em seguida, uma parte 
do vinho foi transferida para tanques de madeira onde estagiou por 10 
meses. Após o corte (“assemblage”), o vinho foi estabilizado e filtrado 
antes de ser engarrafado. 

 
Visual: Rubi jovem e violáceo, com intensidade alta e densidade média baixa. 

Não apresenta halo de evolução. 
 
Olfativo: Intensos aromas de frutas frescas e maduras (groselha, framboesa, 

ameixa, mirtilo) com um toque de mentol e pimenta branca. Num 
segundo momento surgem aromas mais florais e as especiarias se 
destacam. 

 
Gustativo: Vinho fresco e fácil de beber. Apresenta acidez e álcool bem equilibrados 

com os taninos ainda presentes. O corpo é médio para menor, com 
intensidade alta e persistência média. Macio, redondo, com estrutura 
mediana e muito bem acabado. Os aromas de boca confirmam o nariz 
com destaque para as ervas secas. 

 
Combinação: Sem dúvida alguma, este é um típico vinho tinto gastronômico para dias 

mais quentes. O equilíbrio pelo centro sugere pratos mais leves e de 
estrutura mediana. Recomendo: Carnes Bovinas com molhos vermelhos 
ou marrons mais delicados, Massas secas com molhos tradicionais 
(Matriciana, Napoletana, Arrabiata...), Risotos leves, Legumes grelhados 
com ervas, Bruschetta de Cogumelos, Galeto assado e Tapas diversos. 
Dentre os queijos, recomendo os amarelos de meia cura (Gouda, 
Emmenthal, Maasdam, Estepe...). Experimentei com o clássico “Peito de 
Pato com Amoras” e ficou espetacular. 

 
 

Motivo da Escolha 
Eu sempre gostei desse vinho por ser uma ótima opção para o Verão. Além disso, ele é 
um coringa à mesa, combinando com uma infinidade de pratos. É o típico vinho que os 
franceses costumam consumir nas refeições mais leves e sem compromisso. 
 


