
 
Próximo Mês – Tema: Denominação – Chianti. 

 
Clube 50  Clube 90  Clube 130 

Chianti DOCG  Chianti Clássico  Chianti Clássico Riserva 
Tinto – 2011  Tinto – 2007  Tinto – 2005 

Castello d’Albola  Castello d’Albola  Castello d’Albola 
Itália – Toscana  Itália – Toscana  Itália – Toscana 

Devinum  Devinum  Devinum 
R$50,00  R$81,00  R$130,00 

Para cancelamento ou pedido maior do vinho do próximo mês, favor comunicar por email 
(contato@clubemalucosporvinho.com.br) até o dia 28/02/13. 
 

 

CClluubbee  
 

 

Fevereiro 2013 

 
Vinho Réserve Perrin – Côtes du Rhône Safra 2009 (RP89) 
Produtor Domaines Perrin País França 
Tipo Tinto Seco Região Vallée du Rhône 
Volume 750ml Sub.reg Côtes du Rhône 
Uvas Grenache, Mourvèdre, Syrah. Álcool 13,5% 
Importadora World Wine – La Pastina Valor R$73,00 

 
Temp.de Guarda 14° Temp.de Serviço 12° Consumir até 2015 

 

Histórico 
 
A região vinícola do Vallée du Rhône possui alguns dos produtores mais conhecidos de toda a 
França. São nomes que sempre estiveram associados ao vinho de qualidade: E.Guigal, P.Jaboulet, 
Chapoutier e Perrin. Este último é o tema deste mês do nosso Clube. 
 
A família Perrin está no negócio do vinho há muito tempo. O vinho mais emblemático que 
produzem vem de uma propriedade do século XVII, é o famoso “Châteauneuf-du-Pape – Château 
de Beaucastel”, sempre classificado entre os melhores do país. Atualmente, os irmãos Jean-Pierre 
e François, quarta geração da família, são os responsáveis por administrar e manter esse 
patrimônio enológico. 
 
Eles possuem alguns dos melhores vinhedos do Rhône Sul e, há quase 100 anos, já utilizam 
técnicas orgânicas no cultivo de suas parreiras. São reconhecidos pela genialidade na arte de 
combinar seus vinhos base para chegar a um corte perfeito. 
 

Famille Perrin “Réserve Perrin” – Côtes du Rhône 
 
A linha de vinhos “Famille Perrin” foi desenvolvida para apresentar ao mercado a diversidade dos 
vinhos do Rhône Sul, respeitando cada denominação e “terroir”. Esses vinhos são provenientes de 
vinhedos com tratamento orgânico e com procedimentos biodinâmicos de produção. 
 
O Réserve Perrin é produzido com uvas de apenas 02 vinhedos específicos (Grand Prébois e 
Vinsobres) e mereceu elogios de vários críticos (Robert Parker, Josh Raynolds, Hugh Johnson). 
Este último afirmou que essa linha de vinhos é uma “verdadeira pechincha pela qualidade 
apresentada”. 
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Ficha Técnica 

 
Vinificação: As uvas foram colhidas manualmente e processadas em separado. 

Dependendo da casta, a fermentação alcoólica ocorreu em tanques de 
aço inox ou tonéis de carvalho a baixas temperaturas. Cada vinho base 
sofreu maceração pós-fermentativa antes do corte (“assemblage”). Em 
seguida, uma parte do vinho final (25%) foi transferido para barricas de 
carvalho francês onde estagiou por 12 meses. 

 
Visual: Rubi pleno com traços violáceos. Apresenta intensidade alta e densidade 

média. Sem halo de evolução. 
 
Olfativo: Aromas de frutas vermelhas e pretas maduras (framboesa, groselha, 

cassis, amora, ameixa), especiarias (pimenta do reino branca, cravo) e 
algo herbáceo. Num segundo momento, surgem aromas florais (violeta, 
lavanda) e de ervas secas. A passagem por madeira é marcada pelos 
aromas de chocolate, tostado leve e algum terroso (argila, barro). 

 
Gustativo: Destaca-se o frescor com acidez marcada, álcool e taninos bem 

integrados. O corpo é médio com intensidade média e persistência média 
longa. Apresenta certa rusticidade e amargor por ainda estar jovem, mas 
a estrutura e o equilíbrio farão esse vinho evoluir muito bem. Os aromas 
de boca surpreendem pelo toques amadeirados, balsâmicos (alcatrão, 
fumo de corda), terrosos e animal (couro velho). 

 
Combinação: Apesar de estar jovem, já pode ser degustado agora. Combina com carne 

bovina com molhos escuros (madeira, marsala, roux, roti), caças 
pequenas com ervas (galinha d’angola, codorna, perdiz), Moussaka, 
Escondidinho, Arroz de Suã, Kafta, Quibe assado, Berinjela à Parmegiana. 
Degustei e gostei com um mal passado “steak au poivre”. 

 
 
 
 
 

Motivo da Escolha 
Clássico exemplo de vinho gastronômico do sul do vale do Rhône feito por um dos 
melhores produtores da região. Apresenta ótimo custo/benefício e potencial de guarda 
para mais 03 anos. 
 


