
Próximo Mês – Tema: Produtor – Van Zellers (Portugal, Alentejo e Douro). 
 

Clube 50  Clube 90  Clube 140 
Alentejo Tinto  Douro Tinto  Porto Reserve Lote 13 
Tinto – 2014  Tinto – 2013  Tinto – NS 
Van Zellers  Van Zellers  Van Zellers 

Portugal – Alentejo  Portugal – Douro  Portugal – Porto 
Grand Cru  Grand Cru  Grand Cru 

De R$63,00 por R$58,00  R$98,00  De R$144,00 por R$140,00 
Para cancelamento ou pedido maior do vinho do próximo mês, favor comunicar por e-mail 
(contato@clubemalucosporvinho.com.br) até o dia 31/05/16. 
 
 

 

Clube	
 

 
Maio 2016 

 
Vinho Claude Val Rouge – Pays d’Oc Safra 2014 
Produtor Domaine Paul Mas País França 
Tipo Tinto Seco (FeA – S/M) Região Languedoc 
Volume 750ml Sub.reg Pézenas 
Uvas Grenache 50%, Carignan 25%, Syrah 15%, Merlot 10% Álcool 13,5% 
Importadora Decanter Valor De R$65,50 

Por R$58,00 
 

Temp.de Guarda 14° Temp.de Serviço 16° Consumir até 2018 
 
 
 

Histórico 
 
 
“Sejamos franceses por nossa tradição e savoir-faire, mas vamos ouvir nossos consumidores e clientes a 

fim de reconquistarmos seus corações de novo.” (Jean-Claude Mas, enólogo) 
 
A “Domaines de Paul Mas” é uma vinícola familiar, fundada em 1892 por Auguste Mas e que 
possuía apenas 09ha de vinhedos. Em 1934, seu filho, Raymond Mas, adquiriu mais 14ha em 
outra propriedade. Mas foi somente em 1954, quando o neto do fundador, Paul Mas, assumiu 
os negócios da família, que a vinícola se tornou importante. Ele comprou vários vinhedos e 
propriedades, alcançando a marca de 170ha de vinhedos de qualidade. Hoje, a vinícola é 
administrada pelo competente enólogo Jean-Claude Mas e seu irmão, Michel Mas, 4ª geração 
da família. 
 
Este vinho foi produzido a partir de vinhedos localizados em Limoux e Pézenas e manejados 
dentro do conceito “agriculture raisonée”. O clima é muito particular, marcado pela confluência 
de dois regimes: o oceânico gerado pelos abrigos dos Pirineus ao sul e pelo mediterrâneo a 
leste. Os solos são argilo-calcários com presença de graves e, particularmente, de xisto no 
vinhedo de Carignan. 
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Ficha Técnica 
 
Vinificação: Colheita manual apenas em vinhedos próprios provenientes de 02 sub-regiões: 

Limoux e Pézenas. Cada casta foi vinificada em separado. Após a seleção e o 
desengace, a Merlot e a Grenache sofreram maceração a frio (10ºC) curta, enquanto 
a Carignan e a Syrah maceraram a frio média (08 dias). Em seguida, cada mosto 
seguiu para os tanques de aço inox onde ocorreu a fermentação alcoólica com 
leveduras selecionadas. Cada lote de vinho foi prensado e avaliado antes do corte 
em Novembro. O vinho resultante permaneceu 04 meses em tanques de aço inox 
antes de ser estabilizado e engarrafado. Sem passagem por madeira. 

 
Visual: Rubi jovem e bem violáceo. Apresenta intensidade alta, densidade média e 

sem halo de evolução. 
 
Olfativo: O primeiro ataque é de Frutas Vermelhas e Negras em Maduras (FVNM – 

amora, groselha, framboesa, morango, cassis, ameixa), Floral (lavanda) e 
muitas Especiarias (pimenta do reino branca, cardamomo, canela, cravo, noz 
moscada, anis) e Ervas (tomilho, manjerona, orégano). Depois, num segundo 
momento, surgem aromas de grão de café, terrosos e pétalas de rosas. Muito 
amplo, mesmo ainda jovem. 

 
Gustativo: Apresenta bom volume de boca com acidez destacada, álcool e taninos 

equilibrados. Apesar de seco, apresenta um “sweet point” gostoso, 
possivelmente, proveniente do glicerol originário da maceração. O corpo é 
médio para menor, com intensidade alta e persistência media. Os aromas de 
boca confirmam o nariz, porém um pouco mais fresco. É um vinho redondo, 
macio e gostoso. Pronto para beber, apesar de estar bem jovem. 

 
Combinação: Este vinho pede comida, sem dúvida. Imagine a Culinária Mediterrânea com seus 

legumes, ervas, molhos frescos e azeite (Ratatouille, Bruschetta, Caponata, Batatas 
Rústicas assadas...); seria perfeito. Lasagna Veggie, Galeto com Ervas, Mil Folhas de 
Batata (Batata Gratinada) e Cortes Bovinos leves, também combinam. Se quiser 
arriscar um pouco mais, pense nos Frutos do Mar com Páprica ou com molhos 
vermelhos. É um coringa. 

 

 
 
 
 

Motivo da Escolha 
Paul Mas lançou este vinho para mostrar a capacidade de surpreender positivamente mesmo 
com valor baixo. É um vinho feminino, muito agradável e que, com certeza, irá cair no gosto 
daqueles que procuram um vinho para o dia a dia sem ter que esfolar o bolso. 
 


