CHABLIS SAINT JEAN
País, Região e Sub-região

Notas de Degustação

França / Borgonha / Chablis

Cor amarelo ouro brilhante, com reflexos verdes. Belos aromas
de mel e doces. Na boca, obtêm-se os mesmos aromas, com
toque mineral, típicos dos vinhos Chablis, com final prolongado.
Temperatura de serviço de 11oC.

Vinhedo
Terroir espalhados em encostas ricas em
calcário, no norte da Borgonha. Clima
continental quente no verão e muito frio no
inverno, com muitas geadas primaveris.
Os solos são principalmente de marga
de calcário, o que dá aos vinhos Chablis
uma boa mineralidade e nitidez. O termo
“Climat”, usado na Borgonha, define uma
parcela da vinha com um terroir único.
Os climats representam a excelência dos
grandes vinhos da França.

Uva
100% Chardonnay

Safra
2019

Teor Alcoólico
13%

Harmonização
Combina bem com ostras, frutos do mar ou escargots, queijo de
cabra e gruyère.

Sobre a Vinícola
A Maison Louis Max foi fundada em 1859 em Nuits-Saint-Georges, no
coração da Borgonha, um terroir mundialmente famoso. O fundador,
Evgueni Louis Max, originário do Leste Europeu, emigrou para a região
após se apaixonar pelo vinhedo e suas duas variedades de uvas lendárias,
Chardonnay e Pinot Noir. Durante o séc. 20, ele e seus filhos desenvolveram
a vinícola até se aposentarem no início do séc, 21. No início dos anos 2000,
o Sr. Stanko Subotic, empresário de Genebra, apaixonou-se pelo local e
acabou tornando-se dono. Conhecedor de vinhos, decide ajudar a enfrentar
os novos desafios da viticultura moderna, investindo em infraestrutura,
adega e vinhas, com um único objetivo: a excelência do vinho. Domaine
Louis Max, localizado em Mercurey e Rully, é totalmente cultivado em
agricultura orgânica e certificado pela Ecocert. Este Domaine é uma das
maiores propriedades agrícolas orgânicas de toda a Borgonha e ainda possui
mais duas propriedades Domaine De La Lyre e Château Pech-Latt. Assim,
perpetua a herança de seu fundador.

Colheita
Manual

Vinificação
Fermentação e maturação em tanques
de aço inox, para preservar a vivacidade
do vinho.
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