
BELLE EPOQUE 1982
«Um vinho com grande sutileza, no qual a Chardonnay predomina:  

a elegância e energia de um puro-sangue árabe.» 
hervé deschamps, chefe de cave

BELLE EPOQUE SAFRA 1982
Trinta anos de maturação realçam o estilo e a qualidade inabaláveis dos vinhedos da Perrier-Jouët. A Maison vem perpetuando a arte 
da vinicultura desde 1811. Ela primeiro seleciona vinhos de destaque produzidos em anos extraordinários e depois guarda essas safras 
raras no silêncio de suas adegas. Embora cada uma apresente o caráter singular de seu ano, todas elas ilustram a notável qualidade dos 
vinhedos da Perrier-Jouët: 65 hectares, dos quais 99,2% classificados na escala de grands crus.

Em 1982, a Mãe Natureza ofereceu uma colheira extremamente generosa. O tempo e uma composição exata e intuitiva transformaram 
essa dádiva natural em uma maravilha de equilíbrio, caracterizada pela extraordinária qualidade da Chardonnay. Trinta anos depois, esta 
safra excepcional ainda comprova o estilo inabalável da Perrier-Jouët. 

COMPOSIÇÃO DO VINHO
A safra de 1982 é caracterizada por uma Chardonnay incrivelmente açucarada, que dá ao vinho refinamento e elegância, prometendo 
um ótimo equilíbrio e uma grande longevidade. A composição final cumpre a promessa dos grands crus que definem o estilo Belle Epoque: 
50% de Chardonnay (Cramant, Avize, Chouilly e Mesnil/Oger); 45% de Pinot Noir (Aÿ, Ambonnay, Bouzy, Mailly, Verzy e Vernezay); 5% 
de Pinot Meunier (Dizy, Hautvillers, Venteuil e Vincelles).

UMA ODE À RIQUEZA AROMÁTICA 
APARÊNCIA
Tom dourado com reflexos âmbar e uma efervescência prolongada. 

NARIZ
Uma paleta aromática extremamente opulenta vai revelando aos poucos e com grande 
sutileza seus segredos ao nariz: fragrâncias de frutas secas, frutas maduras e exóticas, frutas 
caramelizadas e pêras cozidas misturam-se com toques de canela, mel de urze, torrone e 
nozes, finalizando com notas amanteigadas e aromas de tabaco suave, couro e favas de 
cacau torradas – um buquê extraordinário, que revela sua plenitude gradualmente. 

PALADAR
O notável buquê vai se expressando continuamente. Um vinho aperfeiçoado e complexo. 
Mineralidade, acidez e frescor combinam-se em pura harmonia. 

A COMBINAÇÃO PERFEITA
A sutileza e a vivacidade desta safra rara são dignas de um medalhão de vitela, 
acompanhado de um fondue de rúcula suavemente dourado com queijo parmesão, mas 
a combinação não seria menos perfeita com um filé de cordeiro decorado com mousse de 
aipo.


