Tinto

Les Pagodes de Cós

Produtor: Pagodes de Cos
Safra

2012

País

França

Região

Bordeaux

Sub-Região/Apelação

Saint Estephe

Volume

750ml

Uvas

Cabernet Sauvignon
Merlot | Cabernet
Franc | Petit Verdot

Temp. de Serviço

16º – 18º

Álcool

13,5%

Opinião dos Especialistas
”Esta maduro e suave em um estilo que traz riqueza e um
carater redondo. Já é totalmente bem resolvido, sólida e
também muito generoso.”
92 Pontos – Wine Enthusiast (Abril 2015)
”Seu segundo vinho, de 2012 Les Pagodes de Cos (60%
Cabernet Sauvignon, 40% Merlot), apresenta taninos
equilibrados, um rubi profundo, ameixa doce, frutas cereja preta,
generoso paladar e excelente pureza e profundidade. Este é um
vinho muito favoravel ao consumidor para beber durante a
próxima década. beber 2015-2025.”
88 Pontos – Robert Parker (Abril 2015)

Produtor

Descrição

O Chateau Cos D’Estournel é um dos produtores mais
respeitados de Bordeaux. Está localizado em SaintEstephe, região importante de Bordeaux localizada na
margem esquerda do rio Goronde, logo acima de Pauillac. A
história do Chateau data do início do século XIX, seu
fundador, Louis-Gaspard, era proprietário de diversos
vinhedos e soube reconhecer a magia da terra de Cos e
fundou o Castelo que leva seu nome. Ele foi apelidado de
“Marajá de Saint-Estephe” e passou a se dedicar a este
pequeno pedaço de terra que viria a ser um dos mais
importantes vinhedos do mundo. O vinho principal da casa,
o Chateau Cos D´estournel, é classiﬁcado como Deuxieme
Cru Classe, classiﬁcação mais alta na região.

O Les Pagodes de Cos é o segundo vinho do famoso
Chateau Cos D’estournel. É bastante comum os melhores
produtores de Bordeaux terem os primeiros e os segundos
vinhos. As uvas são provenientes do mesmo terroir e
tratadas da mesma forma, a única diferença é a idade das
videiras.

Catálogo de Vinhos
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As videiras mais antigas são usadas no primeiro vinho e as
videiras mais jovens são usadas no Les Pagodes de Cos. No
futuro estas mesmas videiras serão usadas no Chateau
Cos D´estournel. Esta diferença na idade das videiras faz
com que o Les Pagodes de Cos ﬁque pronto para beber
mais cedo do que o Cos D´estournel.
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