
COLLECTION 242
LOUIS ROEDERER

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

Collection Louis Roederer 750 ml - Com Cx. 6 11,7 288 x 339 x 206 mm

Collection Louis Roederer 750 ml - Sem Cx. 6 10,4 168 x 400 x 259 mm

Características

ProveniênCia
 Origem: 1/3 da vinha “La rivière”, 1/3 da vinha “La montagne e 1/3 da vinha “La Côte”.
 as uvas cultivadas nas propriedades de Louis roederer são complementadas por uvas das 
parcelas dos nossos viticultores parceiros seleccionadas a partir do “Coração do terroir”.
 Encepamento: 42% Chardonnay, 36% Pinot noir e 22% meunier. 34% fermentação malolática.
Blend 242: 34% de vinhos “reserva Perpétua” (2012, 2013, 2014, 2015, 2016); 10% de vinhos 
envelhecidos em carvalho (2011, 2013, 2014, 2015, 2016) e 56% dos melhores vinhos do ano 
2017.

ano
 2017, o ano base da Collection 242, foi um em que vivemos perigosamente! um inverno e uma 
Primavera excepcionalmente quentes e secos, mas esta última trouxe fortes geadas de 17 a 
29 de abril, estabelecendo um recorde triste de 12 noites de geadas. estas foram seguidas 
por um verão monótono, húmido e não particularmente quente, que terminou num período 
quase tropical (quente e húmido) no final de Agosto. Esta súbita mudança levou a um aumento 
significativo da “podridão cinzenta” nas uvas Pinot Noir e Meunier em maturação. a vindima 
foi acelerada e concluída muito rapidamente, exigindo um trabalho de selecção preciso e 
metódico, de um nível sem precedentes mesmo para a Casa roedererer.
a vindima teve lugar de 31 de agosto a 9 de setembro de 2017.

CaraCterístiCas organoLétiCas
 a Collection 242 é dominada pelo Chardonnay que foi de qualidade excepcional na vindima 
de 2017. as uvas perfeitamente maduras de Chardonnay conferem aromas de fruta madura 
e doce, complementados por notas subtis de carvalho. o paladar é rico e maduro com uma 
textura luxuosa que reveste o paladar, a assinatura de um Chardonnay excepcional. as uvas 
Pinot Noir e Meunier do Vallée de la Marne completam o carácter amplo, elegante, suave e rico 
do vinho. O final é vigoroso e fresco.
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