
Próximo Mês – Tema: Produtor – Frescobaldi (Itália, Toscana). 
 

Clube 50  Clube 90  Clube 130 
Rèmole IGT  “Castiglioni” Chianti DOCG  “Campo ai Sassi” Rosso di Mont 
Tinto – 2010  Tinto – 2010  Tinto – 2009 

Marchesi de’ Frescobaldi  Marchesi de’ Frescobaldi  Marchesi de’ Frescobaldi 
Itália – Toscana  Itália – Toscana  Itália – Toscana 

Ravin  Ravin  Ravin 
De R$75,00 por R$58,00  De R$126,00 por R$98,00  De R$178,00 por R$138,00 

Para cancelamento ou pedido maior do vinho do próximo mês, favor comunicar por email 
(contato@clubemalucosporvinho.com.br) até o dia 30/11/13. 
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Vinho François Labet Pinot Noir “L’ile de Beauté” Safra 2011 
Produtor Dom.Pierre Labet País França 
Tipo Tinto Seco Região Córsega e Borgonha 
Volume 750ml Sub.reg Côte de Beaune 
Uvas Pinot Noir. Álcool 12% 
Importadora Decanter Valor De R$66,50 

Por R$58,00 

 
Temp.de Guarda 14° Temp.de Serviço 15° Consumir até 2015 

 
 

Histórico 
 
Empresa familiar que está no negócio do vinho desde o século XV e que é considerada um dos 
mais importantes e significativos produtores da Borgonha. Possuem a maior parcela de vinhedos 
da famosa denominação “Clos-Vougeot” e são proprietários do igualmente famoso “Château de La 
Tour”, um dos poucos vinhos que rivaliza em qualidade com o ícone “Domaine de la Romanée 
Conti”! 
 
Atualmente, a direção da vinícola está sob a responsabilidade de François Labet. Ele é um dos 
homens mais respeitados do mundo do vinho na França; foi nomeado pelo primeiro ministro como 
“Conselheiro de Comércio Exterior da França” e ainda detém o título de “Chevalier” do Ministério 
da Agricultura. 
 
O objetivo de François é apresentar vinhos plenos de caráter e que possam ser degustados com o 
mesmo prazer que ele tem quando está em casa. Para isso, a vinícola adota manejo orgânico nos 
vinhedos, sem aditivos. Hoje em dia, exportam para mais de 75 países. 
 

Curiosidade 
 
Este é um vinho que foge do normal quando o assunto é produção. Ele é elaborado com uvas de 
apenas um vinhedo localizado na ilha da Córsega, que depois de colhidas, seguem para a 
Borgonha para serem vinificadas! 
 
Ele foi eleito (nesta mesma safra) o “Vinho do Ano” pela revista especializada “Prazeres da Mesa” 
com o seguinte comentário: “...um vinho não precisa ser necessariamente caro para mostrar suas 
qualidades e ganhar fama de muito bom”. 
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Ficha Técnica 

 
Vinificação: Colheita manual de vinhedos localizados na região Nordeste da ilha da 

Córsega. Após a seleção e o desengace total, as uvas intactas sofreram 
maceração pré fermentativa à frio em cubas abertas por 01 semana. A 
fermentação alcoólica ocorreu em tanques de aço inox a 31ºC durante 14 
dias. Em seguida, o vinho foi trasfegado para barricas de carvalho francês 
de segundo uso onde estagiou por 12 meses antes de ser engarrafado, 
sem filtragem. 

 
Visual: Rubi pleno e brilhante. Apresenta intensidade média alta e densidade 

baixa típica. Sem halo de evolução. 
 
Olfativo: Vinho franco e direto. Apresenta aromas de frutas vermelhas maduras 

(morango, cereja, amora), especiarias (canela, grão de erva doce), florais 
(rosas), ervas secas e um toque mineral (granito, resina). 

 
Gustativo: Vinho leve e macio com bom volume de boca. A acidez, o álcool e os 

taninos estão bem equilibrados, sem destaques. Apresenta corpo baixo 
(leve), bem seco, com intensidade alta e persistência média. Os aromas 
de boca confirmam o nariz, com destaque para as ervas e frutas. A 
passagem por madeira é marcada pelos aromas de serragem e madeira 
velha. 

 
Combinação: Vinho redondo e macio, fácil de tomar, ideal para almoços e dias quentes. 

É um vinho gastronômico que pode combinar muito bem com uma 
infinidade de pratos. Recomendo: Massas Secas com molhos frescos, 
Gnocchi de Batata ao Pomodoro, Carnes Bovinas Leves (Vitela, Lagarto) 
com Ervas, Mil Folhas de Batata com Peito de Peru, Pizzas básicas, Frango 
Assado (“de televisão”). Empanadas e Pratos Provençais de legumes 
grelhados também são boas opções. Um arroz de camarão com tomate e 
hortelã ficou perfeito para mim. 

 
 
 
 
 

Motivo da Escolha 
Sempre gostei deste vinho por ser um excelente exemplar de Pinot Noir simples, macio, 
pronto para beber e que sempre agrada. É um dos melhores Pinots de custo/benefício 
que combina muito bem com inúmeras culinárias. Um achado. 
 


