
Próximo Mês – Tema: Pinot Noir no Velho Mundo. 
 

Clube 50  Clube 90  Clube 130 
L’Ile de Beaute  Prendo  Hautes Côtes de Nuits 

Tinto – 2011  Tinto – 2009  Tinto – 2011 
François Labet  Elena Walch  Dom.Antonin Guyon 

França – Córsega  Itália – Alto Adige  França – Borgonha 
Decanter  Decanter  Decanter 

De R$66,50 por R$58,00  De R$107,70 por R$98,00  De R$162,00 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 31/10/13. 
 

 

CClluubb
ee   

 

Outubro 2013 

 
Vinho Crozes Hermitage “Les Fées Brunes” Safra 2010 
Produtor Jean Luc Colombo País França 
Tipo Tinto Seco Região Vallée du Rhône 
Volume 750ml Sub.reg Crozes Hermitage 
Uvas Syrah. Álcool 13% 
Importadora Decanter Valor De R$118,30 

Por R$98,00 

 
Temp.de Guarda 14° Temp.de Serviço 15° Consumir até 2020 

 
 

Histórico 
 
Empresa familiar fundada pelo casal Anne e Jean Luc Colombo. Nascido em Marselha, ele 
começou seus estudos na área de farmacologia antes de se interessar por vinicultura. 
Formado em enologia pela famosa Universidade de Montpellier, logo começou a prestar 
consultoria a vários produtores do Rhône e Provence (1984). 
 
Em 1987, eles adquiriram seus primeiros 08 hectares de vinhedos velhos na denominação 
Cornas e lançaram seus primeiros vinhos em 1994. A vontade de expandir seus vinhedos 
esbarrou na dificuldade de comprar novas terras. Assim sendo, em 1998, além de 
vinicultores, eles passaram a ser “negociant” e introduziram inúmeras melhoras nos 
vinhedos dos parceiros comerciais. 
 
Hoje em dia, Colombo administra vinhedos espalhados por todo o Vallée du Rhône, além 
de outros localizados na Provence e no Languedoc-Roussillon. Tornou-se referência 
mundial quando o assunto é Vinicultura no Rhône e é defensor ferrenho do cultivo 
orgânico. Sobre sua reputação, ele gosta de dizer que ele é: “O enólogo mais odiado e 
mais amado do Rhône”. 
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Ficha Técnica 

 
Vinificação: Colheita manual em vinhedos muito velhos cultivados em terraços. Após a 

seleção e o desengace, o mosto seguiu para os tanques de aço inox onde 
ocorreu a fermentação alcoólica com temperatura controlada (baixa). 
Maceração pós fermentativa longa seguida de trasfega para barricas de 
madeira. O vinho estagiou por 15 meses em carvalho francês novo e de 
segunda passagem antes de ser estabilizado e engarrafado (sem 
filtragem). 

 

 
Visual: Rubi Pleno e ainda violáceo. Apresenta intensidade alta, densidade média 

e não tem halo de evolução. 
 

 
Olfativo: Ótima amplitude aromática, destacando-se as frutas vermelhas e pretas 

maduras (framboesa, amora, groselha, jabuticaba, mirtilo), minerais 
(silex, lasca de pedra, calcário), pimenta branca, cravo e anis estrelado. A 
passagem por madeira é marcada pelos discretos aromas de lápis, cedro 
e serragem. 

 
Gustativo: Apresenta grande volume de boca, preenchendo os espaços e deixando a 

impressão de um vinho “guloso”. A acidez é alta com o álcool bem 
encaixado, sem destacar. Os taninos estão bem presentes, porém, 
macios. Intensidade alta, persistência média e corpo médio para maior. A 
boca confirma o nariz, com destaque para os amadeirados, especiarias e 
minerais. Num segundo momento, surgem sabores de eucaliptol, sândalo, 
almíscar, lácteo e frutas passadas. Ainda está jovem e muito potente. 
Recomendo decantar por ½ hora. 

 
Combinação: Sem dúvida é um vinho muito versátil. Combina com carnes assadas ou 

grelhadas; molhos marrons, vermelhos apurados ou reduções de vinho. 
Risotos de Funghi, Carne Seca, de Queijos ou Embutidos são ótimas 
pedidas. Experimente com um Mil Folhas de Batata Gratinada, Arroz 
Carreteiro ou de Pato, Magret de Pato com frutas silvestres e Lasagna 
Provençal. Dentre os queijos, recomendo os prensados de meia cura. 

 

 

Motivo da Escolha 
Eu considero os vinhos do J.L.Colombo como uma das melhores relações de custo benefício da 
região. O Crozes-Hermitage é um achado que eu sempre sonhei em colocar no nosso Clube. Esse 
vinho apresenta toda a tipicidade da região e normalmente obtém altas notas em avaliações (a 
safra 2009 recebeu 90pts da revista Wine Spectator). 
 


