
BRUT MILLÉSIME
LOUIS ROEDERER · ROSÉ 2013

Produto unidade Por Caixa Peso Por Caixa (Kg) CubiCagem (L x C x a)

Brut Millesime Louis Roederer 750 ml 6 10,4 399 x 258 x 173 mm

Características

ProveniênCia
 Região: reims - França.
 Encepamento: 67% Pinot Noir e 33% Chardonnay - 33% do vinho vinificado em balseiros de 
madeira. 22% fermentação malolática. 

vindimas
 2013 foi caracterizado por um ciclo vegetativo particularmente tardio. O Inverno interminável 
foi seguido por um final de Primavera frio. Tivemos de esperar até o início de Julho para que 
a floração começasse – algo que não se assistia em Champagne há muito tempo! Felizmente, 
o Verão foi glorioso, com muito sol, um record de temperaturas altas e níveis de precipitação 
muito baixos, ideais para o amadurecimento dos Pinot Noirs e Chardonnays. As temperaturas 
foram frescas para a colheita de Outubro e os vinhos resultantes são elegantes e frescos – os 
sinais de um ano “clássico”.

viniFiCação e enveLheCimento
 Ao longo dos anos, Louis Roederer desenvolveu uma técnica única para a produção dos 
seus champagnes rosés. Esse processo, referido por Roederer como a técnica da “infusão”, 
permite destacar o caráter suculento e maduro dos Pinot Noirs, preservando a sua frescura 
excepcional. Uma pequena quantidade de Chardonnay é adicionada à maceração de Pinot 
Noir, que fermenta e se integra harmoniosamente.
 A cuvée Rosé 2013 foi envelhecida em garrafa por 4 anos antes de repousar por mais 6 meses 
após “dégorgement”, a fim de atingir a perfeita maturação.
A dosagem é de 8g/l.

CaraCterístiCas organoLétiCas
 Um rosé brilhante e claro. Fabuloso!
 As bolhas são finas e constantes e distribuem-se uniformemente pelo vidro.
 Bouquet complexo, dominado por uma frescura de menta combinada com frutas picantes, 
morango silvestre e framboesa. O nariz revela notas de especiarias e de fumo, características 
do Pinot Noir cultivados em Cumières, juntamente com aromas de frutas secas, amêndoas 
torradas e grãos de cacau. Notas salinas subjacentes, que lembram o spray do mar.

www.jmv.pt
Mod.MKT.002/30.03.2020


