
BELLE EPOQUE 2007
«O Perrier-Jouët Belle Epoque 2007 é uma safra cristalina, cuja sutileza e generosidade 

destacam a precisão do estilo da Maison. É um vinho epicuriano.» 
hervé deschamps, chefe de cave

BELLE EPOQUE SAFRA 2007
O cuvée Perrier-Jouët Belle Epoque 2007 é fruto de um ano surpreendente, marcado por um inverno muito ameno e uma primavera 
extraordinária. As temperaturas em abril, dignas de um mês de verão, fizeram com que as vinhas florescessem mais cedo. Embora o 
verão tenha começado chuvoso, com temperaturas baixas para essa época do ano, o retorno do sol em agosto permitiu que as uvas 
amadurecessem completamente, levando a uma colheita precoce e a uma safra especialmente generosa. 

COMPOSIÇÃO DO VINHO
Preservando o estilo da Maison, Hervé Deschamps misturou este cuvée para enfatizar a personalidade única da safra de 2007. Sua mistura 
destaca o frescor e a elegância da Chardonnay (50%) dos grands crus de Cramant e Avize. Colhida na Montagne de Reims, a Pinot Noir 
(45%) oferece generosidade e uma complexidade delicada, que prolongam a sutileza da Chardonnay. Por fim, o charme redondo da Pinot 
Meunier (5%) de Dizy proporciona o toque final a este cuvée perfeitamente equilibrado.

COLHEITA FERMENTAÇÃO DOSAGEM ENVELHECIMENTO NA 
ADEGA

Manual • Fermentadores em 
aço inoxidável com 

temperatura regulada

• Malolática completa

9 gramas por litro 
refinam ainda mais 
a generosidade e 
sofisticação desta 
excelente safra

Maturado durante pelo 
menos seis anos nas 
adegas da Maison 

MEDALHAS 
Prêmio de ouro na categoria Cuvées de Prestígio – INTERNATIONAL WINE & SPIRIT COMPETITION, 2016  
Medalha de ouro na categoria Champagne – INTERNATIONAL WINE CHALLENGE, 2016

GENEROSIDADE COM FRESCOR CRISTALINO 
APARÊNCIA
Dourado-claro com uma limpidez quase radiante e borbulhas finas e vibrantes. 

NARIZ
Aromas de magnólia, madressilva e frutas cítricas (bergamota, laranja, casca de limão) 
revestidos por notas de pêra e pêssego pouco maduros com um toque mineral. 

PALADAR
Os audaciosos sabores iniciais são sucedidos por um frescor cristalino maravilhosamente 
persistente, revelando toques de frutas brancas, complementados por notas de leite de 
amêndoas. 

A COMBINAÇÃO PERFEITA
O caráter sofisticado e generoso do cuvée Perrier-Jouët Belle Epoque 2007 harmoniza-
se perfeitamente com o frescor salgado de frutos do mar, os sabores sutis de aves tenras 
e a pureza de sobremesas de frutas levemente doces. Sendo servido de preferência a 
10°C-12°C, este cuvée pode proporcionar harmonizações de dar água na boca e deliciar 
os olhos e o paladar em igual medida.


