Branco

Domaines Leﬂaive Mâcon-Verzé

Produtor: Domaines Leﬂaive
Safra

2014

País

França

Região

Borgonha

Sub-Região/Apelação

Mâcon

Volume

750ml

Uvas

Chardonnay

Temp. de Serviço

10º – 12º

Álcool

13%

Opinião dos Especialistas
“Entre os melhores produtores de brancos do mundo, o
Domaine Leﬂaive elabora este vinho exclusivamente a partir de
Chardonnay, com fermentação e estágio de 15 meses em
barricas de carvalho francês. Cativante e complexo, mostra
notas minerais, ﬂorais, de especiarias doces e de frutos secos,
que envolvem as frutas cítricas e tropicais. Untuoso e cheio de
camadas, é super fresco e vibrante, mas também sedoso,
revelando um lado amanteigado cativante e sedutor. Tem ótima
textura e ﬁnal cheio e profundo, com toques minerais e de fruta
madura. Uma delícia. Álcool 12,5%.”
93 Pontos – Revista ADEGA
19/02/2016

(Eduardo Milan)

Degustado em

“Um sedutor branco, oferecendo harmonia e ótima textura,
valorizando toques de pêssego, melada e sabores minerais, com
notas ﬂorais e de maçã. Termina com um longo ﬁnal de boca.
Bebida agora até 2020. 1.390 caixas importadas.”

Produtor
O Domaines Leﬂaive é um dos produtores mais respeitados
de vinhos brancos de Borgonha e consequentemente do
mundo.

92 Pontos – Wine Spectator

A casa foi fundada em 1717, e desde então foi adquirindo
propriedades nos melhores vinhedos de Borgonha. Hoje
possuem parcelas em 4 dos 5 vinhedos Grand Cru da
região, e também nos 4 melhores Premier Cru. Nenhum
produtor de brancos da Borgonha está mais presente nas
melhores terras quanto o Domaines Leﬂaive.

Em 2004 o Domaines Leﬂaive adquiriu terras em 5
propriedades diferentes de Mâcon-Verzé, apelação de
Borgonha localizada próxima a Puligny-Montrachet.
Nestas terras iniciou-se o projeto deste extraordinário
vinho, que, por estar em terras menos famosas e ser um
vinho comunal, tinha a proposta de ter custos menores do
que os outros vinhos do chateau. Mas o cuidado com a
qualidade e o altíssimo padrão do produtor ﬁzeram o vinho
superar todas as expectativas, sendo que na visão de
muitos especialistas é o melhor Macon-Verzé que já foi
produzido, superando até mesmo diversos premier crus de
regiões consagradas da Borgonha.

A casa preza pelo cuidado em todos processos de produção
para conseguir fazer os melhores vinhos do mundo,
exemplo disto é a produção 100% biodinâmica de todos os
vinhedos.
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