Branco

Domaines Leﬂaive
Puligny-Montrachet 1er Cru Clavoillon

Produtor: Louis Roederer
Safra

2013

País

França

Região

Champagne

Sub-Região/Apelação

Reims

Volume

750ml

Uvas

Chardonnay
Pinot Noir

Temp. de Serviço

10º – 12º

Álcool

12%

Opinião dos Especialistas
“O Domaines Leﬂaive Puligny Montrachet Clavoillon 2013
tem um buque bem deﬁnido, com toques minerais e levemente
defumado e sutilmente é percebido um pouco de marmelo. O
paladar é muito bem equilibrado, com bom corpo, e toques de
mel e tangerina. O ﬁm de boca é equilibrado e persistente.”
91 Pontos - Neal Martin

Produtor

Descrição

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

O Domaines Leﬂaive Puligny Montrachet Clavoillon é um
espetacular vinho feito pelo Domaines Leﬂaive, está entre
os grandes rótulos de vinhos brancos produzidos no
mundo. Suas uvas vem do vinhedo Le Clavoillon, que ﬁca
dentro da apelação de Puligny Montrachet. É classiﬁcado
como 1er cru, levando, assim, o nome do vinhedo no rótulo.
As videiras desta propriedade são antigas, a maioria tem
mais de 35 anos, e algumas chegam a ter mais de 60 anos.
Este fator é fundamental para a qualidade do vinho. Outros
detalhes também são imprescindíveis, como colheita
manual, descanso por 12 meses em barricas de carvalho e
depois mais 6 meses de descanso em inox. Este vinho é
especial em todos os seus detalhes, tendo poder de guarda
e longevidade e sendo referência para a grande maioria dos
críticos e especialistas do mundo.

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.
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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