
Próximo Mês – Tema:  Produtor – Churchill (Douro, Portugal) 
 

Clube 50  Clube 90  Clube 130 
Meio Queijo  Churchill Estate  Churchill Estate Reserva 
Tinto – 2011  Tinto – 2010  Tinto – 2009 

Churchill Estate  Churchill Estate  Churchill Estate 
Portugal – Douro  Portugal – Douro  Portugal – Douro 

WineBrands  WineBrands  WineBrands 
R$56,00  De R$105,00 por R$98,00  De R$158,00 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 31/05/14. 
 
 

 

ClubeClube 	  	  
 

 
Maio 2014 

 
Vinho G.S.M. Safra 2011 (RP86) 
Produtor Maison Vidal Fleury País França 
Tipo Tinto Seco Região Vallee du Rhône 
Volume 750ml Sub.reg Vin de Pays 
Uvas Grenache 50%, Syrah 30%, Mourvèdre 20%. Álcool 13,5% 
Importadora Ravin Valor De R$75,00 

Por R$58,00 

 
Temp.de Guarda 14° Temp.de Serviço 16° Consumir até 2017 

 
 

Histórico 
 
A Vidal-Fleury é a vinícola mais antiga em operação ininterrupta do Vale do Rhône. Foi 
fundada em 1781 por Joseph Vidal com a compra dos primeiros 10 hectares de vinhedos 
no distrito de Ampuis, Côte-Rótie. Na década de 1890, seu bisneto Gustave Vidal, casou-
se com uma representante da família Fleury e a vinícola passou a ter o nome de Maison 
Vidal-Fleury. 
 
Durante o século XX, a empresa cresceu e se tornou uma das referências da região, com 
seus vinhos alcançando reconhecimento e fama internacionais. Porém, os descendentes 
mais recentes de Joseph e de Gustave não tinham interesse em continuar com o negócio 
da família e assim, em 1984 a vinícola foi vendida. 
 
A família Guigal, outro grande nome da região, adquiriu o controle da empresa e 
prontamente, investiu em melhorias para reerguer o prestígio da Vidal-Fleury. Culminando 
em 2008 com a inauguração da nova e moderna adega, bem como, com a chegada da 
equipe técnica comandada pelo competente Guy Sarton de Joncquey. 
 
Novos tempos para uma vinícola secular de prestígio e história. 
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Ficha Técnica 

 
Vinificação: As castas foram colhidas e processadas juntas. Após a seleção, os bagos 

passaram por maceração tradicional e seguiram para a fermentação 
alcóolica durante 02 semanas com temperatura controlada de 30º. Em 
seguida, o vinho permaneceu mais 06 meses em contato com as cascas 
nos tanques onde ocorreu a transformação malolática completa. 
Finalmente, o vinho foi clarificado e ligeiramente filtrado para ser 
engarrafado e permanecer mais 03 meses descansando antes de ser 
comercializado. Não passa por madeira. 

 
Visual: Rubi Pleno e ainda violáceo. Apresenta intensidade alta, densidade média 

alta e sem halo de evolução. 
 
Olfativo: O primeiro ataque é de frutas vermelhas maduras (framboesa, amora, 

cereja), especiarias (cravo, anis, menta), floral (violeta) e ervas secas. A 
mistura das 03 castas ainda apresenta aromas interessantes de chocolate, 
manteiga de cacau e tabaco. Num segundo momento, surgem aromas de 
pimenta branca, azeitona preta, tutti frutti. Complexo. 

 
Gustativo: Vinho ainda jovem, mas que já apresenta ótimo equilíbrio entre acidez, 

álcool e taninos. Seco, sem amargor e com corpo médio para maior. A 
intensidade é alta, a persistência é média longa e tem excelente volume 
de boca. Confirma os aromas de nariz, com destaque para as ervas secas 
e um toque de sumo de carne. Muito bem feito, harmônico e com bom 
potencial de guarda. 

 
Combinação: É um vinho bem gastronômico que combina com muitos estilos de pratos. 

Eu recomendo cortes bovinos grelhados ou de panela com bastante 
ervas. Culinária mediterrânea em geral, molhos vermelhos, vegetais bem 
temperados e grelhados, empanadas, almondegas, bolo inglês de carne e 
quiches. Dentre os queijos, prefiro os de vaca prensados de média cura. 

 
 
 
 

Motivo da Escolha 
Excelente exemplar de um corte pouco conhecidos dos brasileiros, mas que sempre 
apresenta vinhos interessantes, com boa potência e ótimo equilíbrio (quando bem feito). 
É um vinho para beber sozinho ou acompanhar uma refeição; com capacidade de guarda. 
 


