Tinto

Château de Beaucastel
Chateauneuf Du Pape

Produtor: Famille Perrin
Safra

2011

País

França

Região

Rhone

Sub-Região/Apelação

Chateneuf Du Pape

Volume

750ml

Uvas

Mourvèdre | Grenache
Syrah | Counoise
Cinsault

Temp. de Serviço

8º – 10º

Álcool

12%

Opinião dos Especialistas
“O 2013 Châteauneuf du Pape é uma beleza e tem ótimo
nível de concentração e profundidade. Os aromas e sabores
de mirtilos, ﬂores, pimenta e violeta ﬂuem bem para um
Beaucastel de corpo médio, estruturado e tânico que tem
uma pureza impressionante e impressionante ﬁnal de boca.
Não é muito pesado, precisa de 4-5 anos de adega e
continuará ganhando peso por uma década depois.”
93 PONTOS – Robert Parker
“Consistente , com um núcleo de frutas de ﬁgueira e
amora que se afasta ﬁrmemente do início ao ﬁm, como o
Juniper ligeiramente cantado, notas de pó de tabaco e tijolo.
A acidez latente mantém o acabamento. Melhor de 2017 a
2028. Foram feitos 10 000 caixa.”
92 PONTOS – Wine Spectator

Produtor

Descrição

Este produtor é um dos mais importantes do sul do Rhone,
região famosa principalmente pelo Chateuneuf du Pape.
Em suas terras são cultivadas as vinhas Grenache,
Mourvèdre, Syrah, Cinsault, Vaccarese, Countete, Terret
Noir, Muscardin, Clairette, Picpoul, Picardin, Bourboulenc e
Roussanne. Este produtor preza pelo respeito abusoluto a
terra e ao terroir e pelas culturas biodinamicas. As 5
gerações de Perrin que passaram no controle deste
produtor colaboraram com diversas mudanças e inovações
que são hoje presentes em diversos outros produtores da
região, os Perrin são referencia e construiram um legado
que ﬁcará para sempre na história do Rhone.

O Chateauneuf du Pape Chateau de Beaucastel é um dos
maiores ícones da região, que é a mais emblematica do sul do
Rhone. É o vinho mais importante produzido pela família Perrin,
que a 5 gerações segue as caracteristicas tradicionais da região
e respeita ao máximo o solo e Terroir. Pela legislação o vinho
Chateauneuf du Pape pode usar até 13 uvas, e este vinho usa
todas elas. No blend estão presentes Grenache, Mourvèdre,
Syrah, Cinsault, Vaccarese, Countete, Terret Noir, Muscardin,
Clairette, Picpoul, Picardin, Bourboulenc e Roussann. Todas
processo produtivo é minuciosamente feito com intenção de
extrair o melhor possível de cada uva e fazer assim o melhor
Chateauneuf du Pape.
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