
BELLE EPOQUE EDITION PREMIERE 2007
«Perrier-Jouët Belle Epoque Edition Première 2007 is the new expression of a vintage  
champagne reserved to taste exclusively in spring. An ephemeral cuvée as an ode  

to the beauty of nature, so dear to the House.» 
hervé deschamps, chefe de cave

BELLE EPOQUE EDITION PREMIERE SAFRA 2007 
O Belle Epoque Edition Première é um vinho raro e efêmero, que reflete os prazeres que a estação do recomeço traz: os primeiros raios de 
sol banhando as vinhas, a delicada beleza dos primeiros botões de flores, o frescor nascente que desperta e encanta os sentidos. O frescor 
e a sofisticação são acentuados ainda mais nesta edição limitada do cuvée Belle Epoque, disponível apenas na primavera. 

O ano de 2007 foi marcado por uma primavera maravilhosa, com temperaturas dignas de um mês de verão, fazendo com que as vinhas 
de Chardonnay florescessem precocemente. Este calor inabitual ajudou as uvas a alcançarem sua plena maturidade mais cedo do que de 
costume e lhes deu um frescor admirável. 

COMPOSIÇÃO DO VINHO
Um corte elaborado em torno de uma preponderância de Grand Cru Chardonnay (> 90%). Formando uma proporção maior do que no 
cuvée Belle Epoque clássico, ele acentua o frescor e a sofisticação da variedade da uva. Um toque sutil de Pinot Noir, macerada na prensa 
(< 10%). Colhida em Vertus, único vilarejo da Côte des Blancs em que os vinhos tintos são produzidos, a Pinot Noir torna o vinho macio e 
encorpado, acrescentando uma leve cor alegre.

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
Uma inovadora e altamente original cor rosa pálido com tons de pêssego.

NARIZ
Esta safra 2007 revela um nariz delicado, combinando notas de flor de sabugueiro, pêssego 
branco e aromas de limão, marshmallow e frutas silvestres que acabaram de amadurecer.

PALADAR
No paladar, o vinho tem um ataque vigoroso e boa persistência.

A COMBINAÇÃO PERFEITA
O Cuvée Perrier-Jouët Belle Epoque Edition Première 2007 combina bem com os sabores 
marítimos de finas fatias de lagosta, dourada crua ou com presunto ibérico. Como 
sobremesa, seu toque vigoroso compensa a doçura de um suflê de pêssego e o sabor 
levemente refrescante do capim-limão e da verbena.


