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«Toto šampaňské je extrémně vinného charakteru - je jedním z nejopulentnějších a 

nejexpresivnějších blanc de noirs z oblasti Montagne de Reims »  

I AN  C A UB LE ,  M A S TE R  SO M M E L IE R  

 

  
Pokud byste toto šampaňské ochutnávali «naslepo», snadno můžete podlehnout dojmu, že pijete 

nějaké lehčí červené z Burgundska. Jistě, perlivost a citrusové podtóny vína by Vás neomylně 

nasměrovali do Champagne, ale nepochybně je tu onen aspekt červeného ovoce, tak jasně pro-

zrazující odrůdové složení: 55% Pinot noir a 45% Pinot Meunier - dvě stěžejní odrůdy obce 

Chamery 1er Cru, ležící v Montagne de Reims.  

 

 Ano, pokud zamíříte do vesničky Chamery v Montagne de Reims, nenechte si ujít příležitost 

ochutnat jedno z nejlepších cuvée celé oblasti. C de Pinots se projevuje půvabnými tóny sušeného 

ovoce, červeného rybízu a lehce jablečnou vůní s pevným minerálním podtónem a dotykem koření. 

Toto lahodné a pěkně zakulacené šampaňské je novým objevem z produkce tzv. growers, neboli 

vinařů - pěstitelů (na etiketě označovaných zkratkou RM - récoltants - manipulants). Tento objev nese 

jméno Champagne Perseval-Farge.        

 Obec Chamery se nalézá v severním cípu Montagne de Reims se severovýchodně orien-

tovanými vinicemi. Největší osázenou plochu zde sice zaujímá Pinot Meunier, avšak u Perseval-Farge, 

kteří hospodaří na pouhých čtyřech hektarech vinic, zaujímá tento člen «svaté šampaňské trojice» 

pouhých 15%. Dalších 50% náleží odrůdě Pinot noir a na 30% vinic mají Persevalovi osázeno odrůdou 

Chardonnay.  
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 V obci nejdeme hned několik domů, jež mají ve svém názvu jméno Perseval, neboť předky ro-

diny Persevalů můžeme v Chamery vysledovat až do začátku XVIII století. Dům, o němž hovoříme, je   

v majetku Benoita a Isabelly Persevalových, houževnatých vinařů, kteří se snaží hospodařit v co nej-

větším souladu s přírodou a s minimálním využitím síry při výrobě vína.    

  

C DE PINOTS  

 Asi čtvrtina základního vína pro C de Pinots se fermentuje v nerezových kádích, zbytek pak ve 

starších sudech z francouzského dubu (3 - 4 letých). Přibližně 1/3 následně projde malolaktickou fer-

mentací, načež hotové cuvée stráví minimálně 48 měsíců na kvasničních kalech před tím, než je 

degoržováno. Po odstřelení sedimentu je víno dolito expedičním likérem s nízkou dávkou cukru (asi 

7.g/l).            

 Výsledkem je lehce pikantní a minerální šampaňské. Po nalití do sklenky pozorujeme výrazně 

slámově zlatou barvu s lehkými měděnými odlesky. Výrazné je aroma bílých třešní, červeného rybízu, 

jablek, okvětních lístků růže, koření, briošek a drcených kamenů. Tělo vína je středně plné a v ústech 

se projevuje silnými «vinnými» tóny, které na patře setrvávají velmi dlouhou dobu. Tak jako mnohá 

vína dobrých growers, i C de Pinots od Perseval-Farge nám poskytuje záruku toho, že si víno můžeme 

vychutnat buď okamžitě, anebo s vystřelením špuntu počkat dalších 10 - 15 let (v případě magnumu   

i 20 let). Pokud zvolíte první možnost, podávejte chlazené na 10 °C v klasické vinné sklence, aby se 

mohly naplno rozvinout veškeré tóny vína a skvěle doprovodit Váš hlavní chod.   

 Nejlepší kombinací bude drůbež, ale můžete zkusit též vepřové maso, ryby a překvapivě i ho-

vězí  - C de Pinots na to má!          

 Náš tip pro letní dny je losos es šalotkou, čočkou a hořčicovou omáčkou zjemněnou máslem.  

 

OBLAST                           

Chamery 1er Cru                                                   

ODRŮDY                                        

55% PN, 45% PM                                                                 

ALKOHOL                                             

12%                                                                                              

TYP PŮDY                                           

Jíl, vápenec, písky                                                                     

TEPLOTA SERVISU                                                               

9 - 10 ° C                                          

SKLO                                               

bílé víno, otevřená flétna                                                                    

ARCHIVACE                                        

nyní - 2030                         

 


