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Cuvée Winston
Churchill 2002
Pol Roger lança um novo Cuvée Winston Churchill.
Um distinto Vintage 2002 é o último tributo a Sir Winston.

A

reconhecida casa
de
Champanhe
francesa Pol Roger lançou recentemente
o
muito-esperado
vintage 2002 do
seu legendário cuvée Winston Churchill. Pol Roger descreveu este cuvée
como robusto e maturo, muito à semelhança do homem que lhe dá o nome,
referindo ainda que segue o modelo do
vintage 1928, o favorito de Churchill
que ele adquiria anualmente. O Cuvée
Sir Winston Churchill tem sido a prestigiante marca de Pol Roger durante
várias décadas. Lançado pela primeira vez em 1975, este cuvée já produziu
mais de treze vintages desde então.
Sobre champanhe, Winston S.
Churchill disse à Senhora Odette Pol
Roger e a outros, “Na vitória mereço-o e na derrota preciso dele” e ainda,
“Não é pela França que estamos a
lutar, mas pelo champanhe”.

CHURCHILL E
ODETTE POL ROGER
Fundada em 1849, a casa Pol Roger e a
sua família têm tido uma forte presen-
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A casa Pol Roger e a sua família têm tido uma
forte presença no mundo Churchilliano desde que
Churchill se tornou amigo próximo da Senhora
Odete perto do fim da Segunda Guerra Mundial

ça no mundo Churchilliano desde que
Churchill se tornou amigo próximo da
Senhora Odete perto do fim da Segunda Guerra Mundial. Conheceram-se
num jantar em 1928 onde Churchill
provou, pela primeira vez, Pol Roger,
fortalecendo assim não apenas o seu
amor pela marca bem como a sua relação com a família. Após a morte do
seu marido em 1956, Odette tornou-se a directora da marca tendo
sido convidada, no seguimento
do falecimento de Churchill em
1965, para o seu funeral em Londres. Desta forma, sua amizade
passou a simbolizar a histórica
relação entre a França e a Grã-Bretanha; numa famosa referência à casa desta família em
Epernay, Churchill designou-a
como “a morada mais ‘bebível’
[drinkable] do mundo”. Actualmente, a direcção da empresa inclui os membros da família
Christian Pol-Roger e também
Christian de Billy.

