
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 Carignan Vieilles Vignes – Pays d’Hérault Safra 2014 
Produtor Domaine Paul Mas País França 
Tipo Tinto Seco (FeA – 06M/A) Região Languedoc 
Volume 750ml Sub.reg Vale de Hérault 
Uvas Carignan (vinhedo com mais de 50 anos). Álcool 13,5% 
Importadora Decanter Valor De R$102,30 

Por R$98,00 
 

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

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. 
 
Os vinhos denominados “Château Paul Mas” são provenientes de uma pequena propriedade 
com 18ha, localizada em Hérault. O vinho deste mês é proveniente de apenas do vinhedo 
"Savignac", manejado em baixos rendimentos, com videiras de mais de 55 anos de idade. 
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Ficha Técnica 
 
Vinificação: Colheita manual e mecanizada durante a noite para evitar a oxidação. 

Rendimento de 52 hl/ha. Crio-maceração a 10°C. Esmagamento e início da 
fermentação que é conduzida a 27°C no primeiro dia e a 24°C nos próximos 
04 dias finais. Após o término da fermentação, o vinho macera por mais 07 
dias a 18-23°C, com periódicas remontagens. Obtenção do vinho de prensa 
de maneira pneumática. Malolática realizada em barricas americanas para 
50% do vinho, com posterior amadurecimento de 06 meses. O restante 
permanece em tanques de inox. O vinho final é engarrafado sem clarificação 
e filtração. 

  

 
Visual: Rubi pleno. Apresenta intensidade alta, densidade média para menor e sem 

halo de evolução. Muito vivo. 
  

 
Olfativo: O primeiro ataque é de Frutas Vermelhas e Negras Estragadas (FVNE – 

amora, cereja, ameixa), Frutas Secas (FS – figo seco), Floral (sachê de flores 
secas) e Balsâmico (sândalo). Em seguida, surgem aromas de azeitonas 
pretas, alcatrão, alcaçuz, ervas secas (sálvia, alecrim) e algo terroso. A 
passagem por madeira é marcada pelo chocolate, tabaco, licor de cacau e 
madeira velha (assoalho). Nariz sedutor e provocativo. 

 

 
Gustativo: Apresenta ótimo volume de boca com acidez destacada, álcool bem marcado, 

taninos firmes e sem amargor. O corpo é médio alto, com intensidade média 
alta e persistência média. Os aromas de boca confirmam o nariz, mas se 
mostram mais elegantes. É um vinho equilibrado, bem feito e com a dose 
certa de madeira. Vai evoluir bem nos próximos anos. 

 
Combinação: Gosto de degustar este vinho sem comida, para aproveitar melhor esses 

aromas e sabores menos comuns. Mas, se quiser leva-lo à mesa, recomendo 
as Carnes Bovinas com molhos marrons ou reduções, Lombo de Porco assado 
com geléia de café, Cordeiro com Favas, Cabrito assado, Cassoulet e Puchero. 
Saindo das carnes, recomendo pratos com funghi, castanha portuguesa ou 
pinhão. Massas com molhos apurados também combinam. 

 
 
 

Motivo da Escolha 
Este vinho mostra muito bem o potencial da casta Carignan, sem ter que custar uma fortuna. 
É muito bem feito, equilibrado e, ao mesmo tempo, provocante e desafiador.  
 


