
 
Próximo Mês – Tema: Casta – Carmenère. 

 
Clube 50  Clube 90  Clube 130 

Carmenère  Carmenère Reserva  Carmenère Gran Reserva 
Tinto – 2009  Tinto – 2009  Tinto – 2007 

Viña Casa Rivas  Viña Falernia  Viña Casa Rivas 
Chile - Maipo  Chile - Elqui  Chile – Maipo 

Premium  Premium  Premium 
R$44,00  R$69,50  R$122,00 

Para cancelamento ou pedido maior do vinho do próximo mês, favor comunicar por email 
(contato@clubemalucosporvinho.com.br) até o dia 31/03/12. 
 

 

CClluubbee  
 

 
Março 2012 

 
Vinho Chateau Malescasse Safra 2006 (WS88) 
Produtor Chateau Malescasse País França 
Tipo Tinto Seco Região Bordeaux 
Volume 750ml Sub.reg Haut-Médoc 
Uvas Cab.Sauv, Merlot, Cab.Franc, Petit Verdot, Malbec. Álcool 13% 
Importadora Vinos & Vinos Valor De R$109,00 

Por R$90,00 

 
Temp.de Guarda 14° Temp.de Serviço 16° Consumir até 2016 

 
 

Histórico 
 
Vinícola fundada em 1824, a meio caminho entre Margaux e Pauillac, mais precisamente 
na comuna de Lamarque. Em 1992, a empresa francesa Alcatel comprou a propriedade e 
começou um ambicioso plano de reestruturação. 
 
Os principais investimentos foram feitos no setor de vinificação e estocagem. A direção 
está a cargo de Georges Pauli. Hoje, eles possuem 37 hectares de vinhedos próprios. 
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Ficha Técnica 
 

Vinificação: A colheita é manual e mecânica, sendo que as castas são vinificadas em 
separado. A fermentação ocorre em tanques de aço inox com 
temperatura controlada. Após o corte, o vinho é transferido para as 
barricas de carvalho francês (sendo 25%, novas), onde deverá estagiar 
por, no mínimo, 14 meses. Este vinho sofre transformação malolática e é 
levemente filtrado antes do engarrafamento. 

 

Visual: Rubi Pleno, sem traços violáceos. A intensidade é alta e a densidade é 
média alta. Apresenta pequeno halo de evolução atijolado. 

 

Olfativo: Típico Bordeaux com algum tempo de guarda, este vinho fica melhor se 
for aberto meia hora antes de servir para começar a liberar seus aromas 
mais interessantes. Num primeiro momento surgem frutas pretas 
passadas (ameixa, jabuticaba), frutas secas (tâmara, amêndoa, 
castanha), terrosos (sois bois, estrada de terra, tijolo) e animais (couro 
velho, pêlo, sumo de carne). A passagem por madeira é marcada pelos 
aromas de serragem e chão de madeira velha. Depois de algum tempo, 
surgem aromas herbáceos, especiarias, fumo de corda e alcatrão. Evolui 
por muito tempo. 

 

Gustativo: Vinho fresco que apresenta acidez alta e álcool bem integrado, sem se 
destacar. Os taninos são macios, porém, ainda estão bem presentes; o 
que provoca um ligeiro amargor. O corpo é médio com intensidade média 
alta e persistência longa. Os sabores confirmam o nariz nos aromas mais 
evoluídos (terrosos, animais e frutas passadas). Além disso, apresenta um 
mentol refrescante. É um vinho estruturado e complexo, sem ser potente. 

 

Combinação: Este vinho pode ser degustado sozinho, garantindo ótimos momentos. Ou 
pode acompanhar inúmeros pratos. Recomendo: Carne bovina grelhada 
(steak a poivre ou com ervas), Carré de Cordeiro, Pernil de Porco, 
Ossobuco, Puchero, Cassoulet e pratos Trufados. Enfim, é um vinho para 
acompanhar a tradicional culinária camponesa do Sul da França ou do 
Noroeste da Itália. Em matéria de queijos, indico os Granas ou os semi-
duros amanteigados. 

 

Motivo da Escolha 
Típico Bordeaux cortado que já apresenta alguns sinais de evolução, tornando-o didático e 
mostrando as mudanças que ocorrem nesses vinhos. Além da relação custo/benefício ser muito 
positiva. 
 


