
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 Ronan by Clinet Safra 2011 (92Dec)
Produtor Château Clinet País França
Tipo Tinto Seco (FeA – 12M/F) Região Bordeaux
Volume 750ml Sub.reg Pomerol
Uvas Merlot. Álcool 13,5%
Importadora Vinos & Vinos Valor De R$121,00

Por R$98,00
 

Temp.de Guarda 14° Temp.de Serviço 16° Consumir até 2021 
 
 

Histórico 
 
 
A primeira referência à propriedade remonta ao ano de 1785, num mapa que detalhava os 
melhores vinhedos da região de Pomerol e Saint-Émilion. No século XIX, o conceito de 
“chateau” começou a tomar forma e assim nasceu o famoso Chateau Clinet. Desde o seu 
nascimento, a vinícola sempre foi familiar. 
 
Em 1998, a família Laborde adquiriu a propriedade e, 
sabiamente, manteve seu espírito e características. Seus 
três vinhos sempre surpreendem e recebem altas 
avaliações: Chateau Clinet, Le Fleur de Clinet e Ronan by 
Clinet. 
 
Atualmente, possuem vários vinhedos, mas só cultivam 03 
castas: Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Merlot, sendo esta a grande preciosidade 
da vinícola, representando 90% do cultivo. Recentemente, em duas safras espetaculares 
(1989 e 2009), seu vinho top (Chateau Clinet) recebeu a pontuação máxima de 100pts do 
crítico Robert Parker. 
 
Os enólogos responsáveis são Ronan Laborde (proprietário e diretor geral) e o famoso 
Michel Rolland.  
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Ficha Técnica 
 
Vinificação: As uvas são provenientes de vários vinhedos da vinícola. Após a seleção e 

o desengace, o mosto seguiu para os tanques de aço inox onde sofreu 
maceração antes de ser fermentado; esse processo durou quase um mês. 
Em seguida, o vinho foi transferido para as barricas de carvalho francês, 
onde permaneceu por 12 meses antes de ser engarrafado (sem 
clarificação ou filtragem). 

 

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

alta e sem halo de evolução. 
 
Olfativo: Inicialmente surgem aromas de Frutas Negras Maduras (FNM –

jabuticaba, mirtilo, groselha preta), Frutas Vermelhas Maduras (FVM –
amora, groselha) e algum mentol. Depois de um tempo, surgem aromas 
mais minerais, resinosos e um delicioso toque de chocolate ao leite. 

 
Gustativo: Ótimo volume de boca, com grande equilíbrio entre a acidez destacada, o 

álcool bem integrado e os taninos firmes. Vinho bem seco, com corpo 
médio para maior, intensidade média alta e persistência média longa. A 
boca confirma os aromas de nariz e ainda surgem toques florais secos, 
cedro e um gostoso sabor de grão de café. Vinho masculino, estruturado, 
potente e sem perder a elegância. Recomendo decantar por ½ hora. 

 

 
Combinação: Ótimo Bordeaux para se degustar sozinho, descobrindo suas 

características e tentando imaginar como irá evoluir nos próximos anos. 
Se for acompanhar uma refeição, sugiro: Carne Bovina grelhada, Cabrito, 
Javali e outros assados. Os molhos marrons e vermelhos apurados são 
bons companheiros. Um autêntico “couscous marroquino” ficaria perfeito. 
Queijos tipo Grana, Risotos fortes de inverno ou um correto “Steak au 
Poivre” já garantiriam a nossa felicidade. 

 
 
 

Motivo da Escolha 
Para aqueles que conhecem e gostam de um tinto de Bordeaux, o Chateau Clinet 
dispensa comentários. Este vinho é o projeto mais recente deles e mostra todo o 
potencial da casta Merlot no melhor terroir que existe para ela, Pomerol. É um vinho 
especial que nós conseguimos uma ótima negociação (desconto). É um vinho que 
ainda está jovem, precisa de mais tempo de adega. Tenha paciência... 
 


