
Próximo Mês – Tema: Produtor Steenberg (África do Sul). 
 

Clube 50  Clube 90  Clube 130 
Klein Steenberg Blend  Steenberg Shiraz  Catharina 

Tinto – 2011  Tinto – 2011  Tinto – 2006 
Steenberg Vineyards  Steenberg Vineyards  Steenberg Vineyards 

África do Sul – Cape Town  África do Sul – Cape Town  África do Sul – Cape Town 
WineBrands  WineBrands  WineBrands 

De R$118,00 por R$58,00  De R$201,00 por R$98,00  De R$274,00 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 31/05/15. 
 
 

 

Clube 
 

Maio 2015 

 
Vinho Le Bordeaux de Maucaillou – Bordeaux Supérieur Safra 2010
Produtor Château Maucaillou País França
Tipo Tinto Seco (FeA – 12M/F) Região Bordeaux
Volume 750ml Sub.reg Moulis en Medoc
Uvas Cab.Sauvignon 47%, Merlot 43%, Cab.Franc 10%. Álcool 13,5%
Importadora Vinos & Vinos Valor De R$99,00

Por R$58,00
 

Temp.de Guarda 14° Temp.de Serviço 14° Consumir até 2019 
 
 

Histórico 
 
A história do Château Maucaillou é muito interessante e envolveu duas famílias locais. Em 1840, 
Pierre Dourthe, um apaixonado pelos vinhos de Bordeaux, resolveu entrar no mercado, 
negociando vinhos à granel de bons produtores. Em pouco tempo, ele desenvolveu uma clientela 
cativa e promissora por toda a região oeste francesa. Em 1870, seus filhos já haviam expandido os 
negócios para todo território francês. 
 
Na mesma época (1871), a família Petit-Laroche (tradicional produtor e negociante de vinhos), 
percebendo o sucesso que os tintos de Bordeaux estavam fazendo no mundo todo, decidiu 
construiu um enorme armazém (3.000 m²) próximo à estação de trem da cidade de Moulis para 
facilitar o embarque. O edifício era enorme para a época, tinha capacidade para armazenar 180 
mil litros de vinho em grandes tonéis de madeira (chamados “vat”), além de 09 mil barricas e mais 
de 300 mil garrafas. 
 
Quatro anos depois, em 1875, J.Petit-Laroche mandou construir uma residência em frente ao 
depósito para oferecer como presente de casamento a sua noiva. O resultado foi o lindo edifício 
que hoje é a sede da vinícola. No mesmo ano, um novo vinhedo da família, de apenas 1,5 
hectares, começava a produzir o Château Maucaillou. 
 
Em 1929, os irmãos Roger e André Dourthe (bisnetos do Pierre) compraram a vinícola. Nessa 
época, o vinho Chateau Maucaillou já estava consolidado e possuía uma reputação invejável. 
Rapidamente, eles expandiram os negócios, comprando outros vinhedos e atualizando as técnicas 
de vinificação. Atualmente, a sexta geração da família Dourthe administra mais de 170 hectares, 
sendo que, 63 hectares são exclusivos para a produção do Chateau Maucaillou. 
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Ficha Técnica 
 
Vinificação: A colheita é mista (manual e mecânica) em vinhedos próprios. A 

fermentação alcoólica ocorre em tanques de aço inox e é muito 
interessante. Na primeira fase, a temperatura é baixa (22ºC) para extrair 
os aromas mais frutados, depois, a temperatura sobe para 29ºC com o 
objetivo de extrair material corante e taninos mais finos. A transformação 
malolática é completa e o vinho é trasfegado para as barricas de carvalho 
francês, onde irá estagiar por 12 meses. Este vinho é clarificado pelo 
método tradicional, ou seja, com claras de ovos. 

 
Visual: Rubi pleno e jovem. Apresenta intensidade alta, densidade média e sem 

halo de evolução. 
 
Olfativo: Os aromas iniciais são de frutas vermelhas maduras (morango, cereja, 

cassis, amora), especiarias (canela, anis, pimenta síria, zimbro) e mentol. 
Depois de algum tempo surgem aromas de ervas secas, florais secos, 
mineral (pedra de rio, calcário, giz) e algum terroso. Muito amplo. 

 
Gustativo: Bom volume de boca com ótimo equilíbrio entre a acidez destacada, o 

álcool integrado e os taninos ainda presentes. Vinho bem seco com corpo 
médio para maior, intensidade média e persistência média longa. Os 
aromas de boca diferem do nariz, com destaque para as notas 
amadeiradas, animais, terrosos e de frutas negras passadas. Típico 
Bordeaux de qualidade. Um toque de azeitonas pretas. Elegante. 

 
Combinação: Vinho versátil que pode ser degustado sozinho, por puro prazer, ou pode 

acompanhar uma infinidade de pratos. Recomendo uma Paleta de 
Cordeiro assada com Ervas ou outras caças em molhos de ervas ou vinho. 
Esqueça os tomates neste vinho, pense nos molhos marrons. Culinária 
árabe, espanhola ou portuguesa são ótimas pedidas. Queijos semi duros 
e semi curados, acompanhados de salumeria artesanal seria perfeito. 

 
 
 
 

Motivo da Escolha 
Este é o terceiro vinho do famoso e espetacular Chateau Maucaillou. Apresenta todas as 
características que fizeram a fama dos tintos de Bordeaux: equilíbrio, elegância, estrutura 
e potência. Para mim, todos os vinhos desse produtor são ótimos achados com relação de 
custo/benefício muito atraente. 
 


