LES CÈDRES
CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE

DOMAINES
PAUL JABOULET AÎNÊ

750 ml

Contar uma história a cada vinho. Esse é o objetivo
de Caroline Frey, atual proprietária e enóloga da
vinícola. Não há grandes vinhos sem grandes uvas.
Na Domaine Paul Jaboulet Aîné, a cultura da vinha
é o coração da produção: cada vinha deve ser capaz
de amadurecer suas uvas nas melhores condições e
extrair do solo o seu sabor. Nos últimos anos todos
os esforços foram direcionados para minimizar o impacto ambiental da vinícola. A excelência dos vinhos
Paul Jaboulet é baseada em frutas de alta qualidade, sublimada por uma cuidadosa vinificação e uma
criação de grande elegância, representando a maior
expressão dos vinhos do Rhône, com equilíbrio, complexidade e longevidade.

Esta é a denominação mais famosa na zona
sul e uma na França e no exterior. Ela
primeiro alcançou proeminência durante
o Papado de Avignon entre 130s9 e 1376. Foi
o papa João XXII que desenvolveu o agora
arruinado castelo dos mais conhecidos. Os
terroirs do solo que compõem este cuvée
são representativos da diversidade do
Châteauneuf du Pape. As uvas Grenache são
provenientes dos terraços de argila e de
calcário e das áreas quentes e secas. Toda a
complexidade do Châteauneuf du Pape vive
neste vinho!

FRANÇA

Loire

Champagne

Mipudos sauteados com limão. Noisettes de
carne de veado, filé com molhos cremosos.

Alsace

Borgonha

OUTRAS INFORMAÇÕES

Beaujolais

tipo de fermentação: Com as cascas por 3 semanas
potencial de guarda: 10 a 15 anos
solo: Diferentes solos que mostram a diversidade da região:

Vale do Rhône

Bordeaux

HARMONIZAÇÃO

País: França
Região: Vale do Rhône
DO: Chateauneuf-Du-Pape
Tipo de vinho: Tinto
Uvas: 80% grenache, 10% Cinsault, 10 Mouvédre provenientes de vinhedos de 40 anos.
Envelhecimento: 12 meses em carvalho
francês
Graduação alcoólica:

Dentre suas dezenas de regiões vinícolas e centenas
de denominações de origem, a França organizou o panorama mundial vinícola com seus sistemas, classificações e métodos de vinificação próprios, levando a
produção de vinhos a um novo patamar de qualidade.
Com sua diversidade, produz vinhos de diferentes estilos e preços em cada região
e influenciam a produção
e o consumo mundial.
PARIS

Notas de degustação: De estrurura densa
e poderosa com uma grande variedade de
aromas, começando com especiarias doces
(canela, sândalo) e terminando com frutos
vermelhos (morangos, framboesas) de modo
muito equilíbrado.

Provence

Languedoc-Roussillon

As uvas Grenache são provenientes dos terraços de argila e
terra calcária; as uvas Mourvèdre de solos mais arenosos e
as uvas Cinsault das áreas quentes e secas.

