
Próximo Mês – Tema:  Casta – Nero d’Avola. 
 

Clube 50  Clube 90  Clube 130 
Nero d’Ávola IGT  Nero d’Ávola IGT  Nerojbleo IGT 

Tinto – 2013  Tinto – 2011  Tinto – 2008 
Azienda Tola  Morgante  Vinícola Gulfi 
Itália – Sicilia  Itália – Sicilia  Itália – Sicilia 

Direto do Proprietário  Ravin  Decanter 
De R$71,00 por R$58,00  R$85,00  R$130,00 

Para cancelamento ou pedido maior do vinho do próximo mês, favor comunicar por email 
(contato@clubemalucosporvinho.com.br) até o dia 30/09/14. 
 
 

 

ClubeClube 	  	  
 

 
Setembro 2014 

 
Vinho Merlot Pays d’OC Safra 2011 
Produtor Baron Philippe Rothschild País França 
Tipo Tinto Seco Região Sudeste 
Volume 750ml Sub.reg Pays D’OC 
Uvas Merlot. Álcool 13,5% 
Importadora Devinum Valor De R$71,00 

Por R$58,00 

 
Temp.de Guarda 14° Temp.de Serviço 15° Consumir até 2016 

 
 

Histórico 
 
A história dessa família de banqueiros e vinicultores é, sem dúvida, uma das mais belas e 
fantásticas de todo o mundo. O início remonta ao século XIX (1853), quando Baron Nathaniel 
adquire o Château Brane Mouton, em Pauillac, e o renomeia com seu próprio sobrenome, 
nascendo assim o famoso: Château Mouton Rothschild. 
 
Em 1922, Baron Philippe de Rothschild (bisneto do fundador), com apenas 20 anos, assume os 
negócios da família. Ele era um empreendedor nato, incansável e com muita sensibilidade para 
“perceber o mercado”. Em pouco tempo, alcança um sucesso ímpar com seus vinhos, adquire 
novas propriedades e reinventa a forma de negociar em Bordeaux. A lista de inovações é enorme. 
 
Atualmente, a família é proprietária dos seguintes châteaux em Bordeaux e Languedoc: 
Ch.Mouton-Rothschild, Ch.d’Armailhac, Ch.Clerc Milon, Domaine de Lambert e Domaine de 
Baron’Arques. Além disso, eles possuem inúmeras “joint ventures” pelo mundo de enorme 
sucesso: Opus One (Califórnia) e Almaviva (Chile). B.Philippe faleceu em 1988, aos 86 anos e, 
desde então, a direção da empresa está nas mãos de sua talentosa filha, Baroness Philippine 
Rothschild. 
 

Curiosidades 
 
Eu precisaria de muitas páginas para poder contar todos os detalhes dessa família. Recomendo 
que procurem saber mais, pois é muito interessante e conta parte da história do vinho nos últimos 
cem anos. 
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Ficha Técnica 

 
Vinificação: As uvas são provenientes dos vinhedos localizados próximos a Limoux. 

Após a seleção e o desengace, o mosto passou por maceração pré 
fermentativa a fim de aumentar a extração dos aromas frutados mais 
frescos. A fermentação alcoólica ocorreu em tanques de aço inox com 
temperatura baixa, seguida de mais uma maceração (pós) para extração 
de cor, taninos mais finos e transformação malolática completa. Em 
seguida, o vinho estagiou por um curto período em madeira antes de ser 
engarrafado. 

 
Visual: Rubi pleno sem traços violáceos. Apresenta intensidade alta, densidade 

média e sem halo de evolução. 
 
Olfativo: O primeiro ataque é de frutas pretas bem passadas, quase estragadas 

(ameixa, jabuticaba) e ervas secas (tomilho, manjerona, sálvia). Depois 
de um tempo surgem as especiarias (cravo, zimbro, anis, alcaçuz), menta 
e algo balsâmico ou resinoso. A curta passagem por madeira é marcada 
pelos aromas de tabua, serragem e cedro. Vinho amplo e bem aromático. 

 
Gustativo: Bom volume de boca com elegância e equilíbrio entre a acidez, álcool e 

taninos. Discreto amargor residual por conta da juventude do vinho. 
Apresenta corpo médio para maior, intensidade alta e persistência média 
longa. A boca confirma o nariz, com destaque para as frutas, menta 
(“bala mentex”) e algo herbáceo. Apesar de estar pronto para beber, 
ainda poder ser guardado por mais alguns anos. 

. 
Combinação: Este é um ótimo exemplar de vinho tinto que pode ser degustado 

sozinho, oferecendo maciez, estrutura e certa complexidade que irá 
agradar a maioria. Mas, se preferir leva-lo à mesa, recomendo: Carnes 
variadas com ervas ou molhos vermelhos, Lasanha vegetariana, 
Ratatouille, Coq au Vin, Perdiz recheada ou Coelho. Os Risotos de 
cogumelos, as Batatas assadas e recheadas, Arancini e as Quiches 
também são boas opções. 

 

Motivo da Escolha 
Desde a primeira vez que eu degustei esse vinho, gostei muito. Sempre considerei uma ótima 
opção de vinho francês com relação de custo/benefício bem favorável. Além disso, claro, não 
posso esquecer de levar em conta o produtor B.P.Rothschild, um dos mais emblemáticos de 
Bordeaux. 
 


