
CLOS MIREILLE
ROSÉ 2020

Características

Proveniência
 Região: côtes de Provence - França.
Encepamento: 69% Grenache, 24% cinsault, 2% Syrah e 5% rolle.

O TERROIR
 Trata-se de um terreno muito antigo caracterizado por uma mistura de xistos e argilas, bem 
como pela ausência de calcário. Uma larga fachada à beira-mar está certamente na origem do 
carácter inimitável da produção do clos Mirreille. o microclima e as brumas marítimas criam 
condições propícias ao nascimento de vinhos raros.

vinDiMaS
 a colheita de 2020 foi novamente marcada por temperaturas anuais particularmente amenas e 
uma pluviometria média de 800 mm, sobretudo concentrada entre outubro e Março. após um 
inverno muito clemente, o abrolhamento foi observado na primeira quinzena do mês de Março. 
No final de Maio, as condições metereológicas garantiram um período de floração ideal. A 
saída dos cachos foi perfeitamente homogénea no conjunto das vinhas. Junho foi um mês de 
longos dias quentes. as boas condições sanitárias levaram-nos a interromper os tratamentos 
naturais, assim como o trabalho do solo para evitar o stress vegetal. a vinha prosseguiu o 
seu ciclo de vida, acompanhada de calores estivais. Para garantir um máximo de equilíbrio e 
frescura, os primeiros golpes da tesoura de poda ocorreram na quarta-feira dia 12 de agosto.

caracTeríSTicaS analíTicaS e orGanoléTicaS
 Aspeto Visual: Sabiamente adornada com uma cor salmão brilhante e cristalina, a colheita 
de 2020 revela um carácter forte.
 Aspeto Olfativo:  o nariz, rico e guloso, exprime aromas frutados de melão e pêssego com 
um toque subtil de morango.
 Aspeto Gustativo: O ataque é fresco e tonificado, com notas de raspa de limão, de frutos 
picantes e exóticos, seguindo-se uma boca iodada, ampla e generosa.
 O final, estaladiço como fruta de verão, alonga-se em notas ligeiras para deixar um 
sentimento de ambição.

ProDUTo UniDaDe Por caixa PeSo Por caixa (Kg) cUbicaGeM (l x c x a)

Clos Mireille Rosé 750 ml 6 8,97 460 x 340 x 105 mm

Clos Mireille Rosé 1500 ml 3 9,25 310 x 425 x 120 mm
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