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BRUT NATURE
Sans ajout de soufre

Aqui tudo é pureza. No culminar de um processo que, ao longo dos anos, levou 
a Drappier a reduzir a quantidade de sulfitos nos seus Champagnes, nenhum 
enxofre é adicionado a este cuvée durante as diferentes etapas da vinificação, 
permitindo que o Pinot Noir se expresse em perfeita liberdade. Sem licor 
de expedição, mas mesmo assim exibindo uma notável redondeza graças à 
maturidade da fruta e ao tempo passado nas adegas, este cuvée evoca maçãs e 
pêra Williams, com um toque de frutas cítricas.

Notas de prova
Nariz muito fresco evocando pera, limão e avelãs. No palato é um champanhe muito 
seco, mineral e cheio de vida. Ele encantará os entusiastas e os puristas à procura 
de novas sensações. Recomendado para pessoas alérgicas ao enxofre.

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 )
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Brut Nature Sans Soufre  
em poucas palavras… 

• Sem licor de expedição
• Natureza 
• Sem adição de enxofre
• Pinot Noir
• Não filtrado

Vinificação ‘cuvée’ Brut Nature Sans Soufre  
• 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 adição de enxofre.
• Sem filtragem.
• 100% dos vinhos são feitos em cubas para preservar o máximo de frescura possível.
• Após o engarrafamento, o cuvée é envelhecido durante pelo menos 3 anos sobre 
as borras.
• Sem adição de licor de expedição.


