
Próximo Mês – Tema:  Casta  –  Zinfandel. 
 

Clube 50  Clube 90  Clube 130 
RedTree Zinfandel  Old Vines Zinfandel  Zinfandel Sonoma 

Tinto – 2011  Tinto – 2010  Tinto – 2009 
RedTree Winery  Bogle Vineyards  Pezzi King 
EUA – Califórnia  EUA – Califórnia  EUA – Califórnia 

Grand Cru  Wine Lovers  Wine Lovers 
De R$64,00 por R$56,00  R$95,00  De R$159,00 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 31/03/15. 
 
 

 

Clube 
 

Março 2015 

 
Vinho Cuvée des Galets Safra 2012
Produtor Les Vignerons d’Estézargues País França
Tipo Tinto Seco (FeA – S/M – 12T – Bio) Região Vale do Rhône
Volume 750ml Sub.reg Gard
Uvas Grenache 50%, Syrah 30%, Carignan 20%. Álcool 14,5%
Importadora Galeria do Vinho Valor De R$74,00 

Por R$58,00
 

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

Histórico 
 
Les Vignerons d’Estézargues é uma pequena adega cooperativa na região do Gard (perto 
de Tavel), que trabalha com uma abordagem fundamentalmente diferente das 
cooperativas tradicionais. A partir de 1995, os dez produtores membros da cooperativa 
começaram a vinificar seus vinhos separadamente, utilizando somente uvas provenientes 
de suas melhores parcelas. Além disso, foram inovadores na adoção das práticas de 
vinificação natural. 
 
Desta forma, cada produtor passou a ter seus “cuvées” vinificados individualmente, 
refletindo assim, o “terroir” de cada parcela. Les Vignerons d’Estézargues é possivelmente 
a única cooperativa no mundo, produzindo vinhos desta forma. Apesar da vinificação ser 
elaborada na adega da cooperativa, os vinhos possuem senso de lugar, mantendo o 
espírito próprio de seu “terroir” de origem. Atualmente, eles são adeptos do cultivo 
“biodinâmico”, estágio mais alto e puro dos cultivos chamados “naturais”. 
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Ficha Técnica 
 
Vinificação: As uvas são provenientes de vinhedos íngremes localizados entre Avignon

e Nimes. Após a colheita manual e o desengace, as castas foram 
misturadas e o mosto passou 10 dias em maceração antes de ser 
prensado. A fermentação alcoólica ocorreu naturalmente com leveduras 
selvagens em tanques de aço inox, seguida da transformação malolática 
completa. O vinho permaneceu 12 meses nesses tanques antes de ser 
decantado, trasfegado e engarrafado com uma dosagem mínima de SO2. 

 
Visual: Rubi Pleno e ainda com traços violáceos. Apresenta intensidade média 

alta, densidade média e sem halo de evolução. 
 
Olfativo: Por ser um vinho biodinâmico, é necessário ser aberto ½ hora antes de 

ser degustado para que os aromas “despertem”. O primeiro ataque é 
muito fresco, de frutas vermelhas maduras (FVM – cereja, groselha, 
framboesa), especiarias (pimenta do reino branca) e mentol. Depois de 
um tempo, surgem aromas florais (violetas), erva doce, azeitona preta e 
ligeiro toque de chocolate. Muito agradável. 

 
Gustativo: Vinho vivo e fresco, que apesar de ainda estar jovem, mostra ótimo 

equilíbrio entre acidez, álcool e taninos (sem amargor). Apresenta corpo 
médio, intensidade alta e persistência média longa. A boca confirma o 
nariz, destacando as frutas e a pimenta. Fácil de gostar, redondo. 

 
Combinação: Este é um ótimo exemplo de vinho para acompanhar pratos mais leves de 

meia estação. Carnes bovinas magras com ervas, Grelhados simples e até 
um “frango de televisão” são boas pedidas. Muitos pratos vegetarianos 
combinam aqui (legumes grelhados, ratatouille, caponata, cuscus 
marroquinho). Dentre os queijos, recomendo os semicurados de leite de 
vaca. 

 
 
 
 
 
 

Motivo da Escolha 
Quando falamos em vinhos “naturais” e, mais ainda, “biodinâmicos”, a França ocupa 
lugar de destaque. Inúmeros produtores aderiram a essas práticas muito antes de virar 
moda. Nesse cenário, Les Vignerons d’Estézargues sempre se destacaram com seus 
vinhos únicos e surpreendentes. É fundamental conhece-los para entender o conceito. 
 


