
BELLE EPOQUE EDITION AUTOMNE 2005 
«A riqueza da safra de 2005 me inspirou a criar este cuvée em homenagem à sedução e 
vitalidade do outono, como uma maneira de saborear a beleza de uma estação efêmera.» 

hervé deschamps, chefe de cave

BELLE EPOQUE EDITION AUTOMNE SAFRA 2005
O outono é a estação dos contrastes marcantes, de luminosidade passageira, brandura encantadora e prazeres deslumbrantes. É por isso 
que Hervé Deschamps, Chefe de Cave da Perrier-Jouët, dedicou um cuvée efêmero em sua homenagem: o Belle Epoque Edition Automne. 

Esta edição limitada é fruto da safra de 2005, ano cujos contrastes refletem os do próprio outono: um inverno rigoroso, uma primavera 
quente, seguida por um curioso verão frio e um outono ensolarado. Esta safra, surpreendente e harmoniosa em igual medida, deve ser 
degustada durante o esplendor do outono.

COMPOSIÇÃO DO VINHO
Com toda a elegância do estilo da Perrier-Jouët, Hervé Deschamps criou uma mistura ideal, na qual a suavidade e o poder do outono 
florescem, criando uma admirável tonalidade rosa profunda e pura. A uva emblemática da casa, Chardonnay (45%), colhida nos vinhedos 
de Grand Cru de Cramant, Avize e Le Mesnil, traz seu frescor delicadamente floral. Uma pitada de Pinot Meunier (5%) de Dizy proporciona 
um tempero sensual a esta vitalidade tão envolvente. Por fim, a energia das uvas Pinot Noir (50%), cultivadas ao redor dos vilarejos de 
Mailly, Aÿ, Verzy e Rilly, acrescenta um toque saboroso a esta suave simetria. Uma proporção de 15% de vinho tinto empresta sua cor 
inusitada e cativante a este cuvée efêmero.

COLHEITA FERMENTAÇÃO DOSAGEM ENVELHECIMENTO NA 
ADEGA

Manual • Fermentadores em 
aço inoxidável com 

temperatura regulada

• Malolática completa

8 gramas por litro Maturado durante seis 
anos nas adegas da 

Maison

UMA ALIANÇA ENTRE REQUINTE,  
VOLUPTUOSIDADE E VITALIDADE
APARÊNCIA
De aspecto radiante, a cor do vinho revela a vitalidade de um rosa-escuro. Um delicado 
filete de borbulhas coroa seus tons laranja e cobre, entremeados com lampejos de granada.

NARIZ
O buquê rico e generoso inclui aromas de romã, groselha, caqui e frutas cítricas, tais como 
laranja sanguínea e toranja rosa, envolvidos em um aroma de rosa e pontuados por notas 
de mel.

PALADAR
Encorpado e requintado, o ataque é voluptuoso e tem um toque de acidez refrescante. Esta 
agradável harmonia estimula as papilas gustativas, sem sobrecarregá-las, proporcionando 
uma suavidade vibrante, persistência elegante e acidez prazerosa no final.

A COMBINAÇÃO PERFEITA
O requinte, voluptuosidade e vitalidade do cuvée Perrier-Jouët Belle Epoque Edition Automne 
2005 complementam cada prato de uma refeição: o sabor forte e salgado de peixe 
fresco ou caviar, os sabores refinados de carne bovina ou de atum japoneses cozidos a 
baixa temperatura e servidos com legumes mediterrâneos ou a sutileza refrescante de um 
zabaglione de frutas cítricas ou de uma torta de yuzu - harmonizações para celebrar um 
prato como um banquete para os olhos e o paladar.


