
BLANC DE BLANCS 2014
LOUIS ROEDERER

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

Blanc de Blancs Louis Roederer 750 ml 6 11 400 x 260 x 170 mm

Características

ProveniênCia
 Região: reims - França.
Origem: vi nha de “La Côte”.
 Encepamento: 100% Chardonnay - 23% do vinho vinificado em balseiros de madeira. 0% 
fermentação malolática. 

ano
 Uma “valsa climática” com contrastes claros e bem marcados! A Primavera foi soalheira e seca 
e terminou com uma vaga de calor em Junho; o Verão foi outonal, fresco e chuvoso; Setembro 
foi quente, soalheiro e muito seco... condições climatéricas que normalmente se associam ao 
mês de Agosto. A “chave” da vindima reside nos solos assim como no trabalho levado a cabo 
pelos viticultores. As boas propriedades de drenagem do calcário na parte média-baixa da 
encosta da colina ajudou-nos muitíssimo pois permitiu a drenagem do excesso de água do 
Verão, limitando assim o excesso de vigor nas vinhas. Estes fatores foram complementados 
pelas nossas práticas de viticultura sempre respeitadoras do ambiente, as quais nos ajudam a 
ir cada vez mais longe na nossa busca pelo equilíbrio perfeito e de maturação.

CaraCterístiCas organoLétiCas
 Tonalidade dourada brilhante com laivos de verde.
 Bolhas lentas, suaves e estáveis.
 um bouquet muito puro, delicado e etéreo. Indícios delicados de flores (madressilva, jasmim) 
e de citrinos maduros e quase tostados (limão). Seguem-se aromas de brisa marítima iodada 
combinada com as notas doces de bolos acabados de fazer.
 Após uma entrada fresca e energética na boca, o vinho é denso, delicadamente picante e 
revigorante. Um carácter predominantemente salino sobrepõe-se aos sabores de citrinos 
(laranja), amêndoa, trigo e baunilha de Madagáscar. As bolhas suaves que se vão dissolvendo 
libertam uma frescura de pedra calcária, revelando um final de boca que parece leve e poeirento 
no início, mas que nos surpreende com uma verdadeira aceleração no final criada pelos seus 
elegantes taninos e especiarias tostadas.
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