
BELLE EPOQUE BLANC DE BLANCS 2004
«O Perrier-Jouët Belle Epoque Blanc de Blancs 2004 é a deslumbrante expressão da Chardonnay 
em sua mais pura forma: floral e intrincada, com o brilho e a raridade de um diamante amarelo.» 

hervé deschamps, chefe de cave

BELLE EPOQUE BLANC DE BLANCS SAFRA 2004 
Sendo a expressão mais pura e bem-sucedida do estilo da Maison, o cuvée Perrier-Jouët Belle Epoque Blanc de Blancs 2004 é o resultado 
de um ano de contrastes. Após um inverno frio e uma primavera marcada por geadas, as temperaturas começaram a subir ao longo do mês 
de maio e no início de junho. Entretanto, o final do mês ficou frio de novo, estendendo o período de florescimento por quase duas semanas. 
Julho foi um mês seco e moderadamente quente, mas as temperaturas caíram novamente em agosto. Felizmente, o calor voltou em setembro, 
e, na época da colheita, as uvas haviam atingido um equilíbrio perfeito entre açúcar e acidez. 

COMPOSIÇÃO DO VINHO 
Uma única colheita, uma única variedade de uva, uma única região: o corte deste cuvée é um trabalho de grande precisão. As uvas 
Chardonnay são colhidas exclusivamente em duas famosas parcelas de vinhedo: Bouron Leroi e Bouron du Midi, situadas no coração da 
Côte des Blancs, na região de Cramant. Essas parcelas pertencem à Perrier-Jouët desde o início do século XIX, quando o fundador Pierre-
Nicolas Perrier identificou o potencial delas para produzir a mais pura expressão da Chardonnay no famoso solo calcário da região de 
Champagne. Com uma perfeita exposição aos primeiros raios do sol da manhã, esse local consagrado favorece o amadurecimento lento 
e uniforme das uvas Chardonnay a cada ano.

COLHEITA FERMENTAÇÃO DOSAGEM ENVELHECIMENTO NA 
ADEGA

Manual • Fermentadores em 
aço inoxidável com 

temperatura regulada

• Malolática completa

8 gramas por litro, 
o que ajuda a criar 
um vinho sedutor e 
atraente, com um 

maravilhoso equilíbrio 
entre generosidade e 

elegância 

Maturado durante oito 
anos nas adegas da 

Maison

SABOR ADOCICADO COM UM TOQUE  
DE VIVACIDADE HARMONIOSA 
APARÊNCIA
Límpido e luminoso. Opalescente com tons de verde e uma espuma persistente. 

NARIZ
Aromas generosos e ao mesmo tempo delicados enchem o nariz: flor de lilás e frutas brancas 
ainda não maduras, tais como pêssego e toranja. Toques de laranja confitada, baunilha e 
creme conferem uma riqueza sutil ao buquê. 

PALADAR
O ataque é refrescante, picante e sedutor. Na boca, ele é delicado, porém dinâmico, com 
uma bela persistência que seduz o paladar. 

A COMBINAÇÃO PERFEITA
Como aperitivo, a pureza do Perrier-Jouët Belle Époque Blanc de Blancs 2004 é absolutamente 
impecável. Mas ele também proporciona um prazer cativante quando harmonizado com 
caviar, vieira ou lagosta.


