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BRUT NATURE

Um cuvée em que a natureza se expressa total e livremente. Uma experiência. Uma 
aventura. Para os amantes de sensações puras, a Drappier criou um cuvée 100% 
Pinot Noir sem licor de expedição. Contém apenas o açúcar residual natural do 
vinho inferior a 2 g por garrafa. Além disso, o uso de um mínimo absoluto de enxofre 
dá ao vinho a liberdade de se expressar totalmente. No nariz, há frutas jovens e ao 
mesmo tempo maduras. Na boca é reto e puro, com requinte e frescura abundantes.

Notas de prova
Cor dourada vermelhão. Nariz de uvas pretas recém-prensadas, de frutas 
vermelhas, brancas e cítricas. Amplo paladar com polpa de pêssego de vinha e 
buquê de ervas aromáticas. Pequenas notas picantes no final. Um champanhe fino, 

tenso e de grande pureza. 

Sugestões de servir
Ideal como aperitivo. O acompanhamento perfeito para marisco, sashimi ou mesmo 

queijo de cabra macio.
Servir a 7°C.

Pinot Noir 100%

20 cl 37,5 cl 75 cl 1,5 lt ( MAGNUM ) 3 lt ( JEROBOAM ) 6 lt ( MATHUSALEM )

Ref. 2009 Ref. 2022

Brut Nature  
em poucas palavras… 

• Sem licor de expedição
• Natureza
• Muito baixo teor de enxofre
• Pinot Noir
• Não filtrado

Vinificação ‘cuvée’ Brut Nature  
• São usados apenas os sucos da primeira pressão, os cuvées.
• Prensas mecânicas de baixa pressão.
• Uso da gravidade para evitar o bombeamento, evitando a oxidação.
• Desengace natural.
• Fermentação alcoólica durante aproximadamente 2 semanas a baixa temperatura.
• Segue-se fermentação maloláctica total e natural.
• Sem filtragem.
• 100% dos vinhos são feitos em cubas para preservar o máximo de frescura possível.
• Uso mínimo de enxofre.
• Após o engarrafamento, o cuvée é envelhecido durante pelo menos 30 meses sobre 
as borras.
• Sem adição de licor de expedição.


