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nos últimos três séculos, os vinhos de Champagne têm feito parte da arte de bem viver e até hoje são um 

dos principais símbolos da França. Em qualquer parte do mundo, Champagne é sinônimo de sofisticação, 

elegância e bom gosto. desde os dias em que os reis da França foram coroados em reims, o Champagne 

tem sido considerado a bebida dos reis, das grandes celebrações, das grandes vitórias (e também o consolo 

nas derrotas) e nos melhores momentos da vida.

um grande vinho de Champagne é uma verdadeira festa para os sentidos, com a interminável dança das 

bolhinhas no copo, que seduz e hipnotiza, passando pelos nobres aromas de frutas, tanto cítricas quanto 

secas (amêndoas, avelãs) e panificação, terminando na boca numa explosão de sensações tácteis, com 

frescor, efervescência delicada e longa persistência aromática. 

Essa bebida, de excepcional qualidade, tem como origem uma região vinícola de beleza ímpar, 

Champagne, na França, situada muito perto de Paris, onde os vinhedos são cultivados como jardins, em 

suaves encostas onduladas nas proximidades de Reims e Epernay.

A s  b o l h i n h A s  h i p n ó t i c A s  d o  v i n h o  d e  c h A m p A g n e 
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A região e a legislação 

 A região demarcada de Champagne foi oficialmente 

instituída em 1927, de acordo com a história de produção 

de vinho de cada uma das pequenas cidades, ou villages, 

do local. desde essa época, somente três tipos de uvas são 

permitidos para a produção de champanhes: Chardonnay, 

Pinot noir e Pinot meunier (a primeira branca e as duas 

últimas, tintas). além disso, estritos regulamentos foram 

criados para limitar a quantidade de uvas produzidas e, por 

conseqüência, a quantidade de champanhe produzido nas 

vinícolas, garantindo um elevado padrão de qualidade. 

 dessa forma, estabeleceram-se regras para a poda, para 

o espaçamento entre as videiras e instituiu-se a colheita 

manual obrigatória. o único método permitido para a 

produção de champanhes é o méthode champenoise, onde 

a segunda fermentação, que produz as delicadas bolhinhas 

de gás carbônico dissolvidas no vinho, deve ser feita em 

garrafas, que deverão permanecer nas cavas subterrâneas 

por um período mínimo de 15 a 36 meses, dependendo do 

estilo do champanhe produzido.

 Para assegurar o cumprimento de toda esta legislação, 

e também proteger o nome Champagne de usos não 

adequados, foi criada uma entidade denominada Comité 

interprofessionnel du vin de Champagne (CivC), uma 

associação que representa todas as Casas de Champagne 

e produtores de uvas e que zela pela elevada qualidade dos 

vinhos produzidos. na verdade, o CivC é hoje muito mais 

do que isto, pois realiza pesquisas de ponta em sua sede em 

Epernay, buscando melhorar cada vez mais a qualidade dos 

vinhos, mas sem nunca perder de vista as tradições da região 

e as características inconfundíveis dos vinhos de Champagne. 

As armadilhas de champagne

 Parece óbvio que uma região demarcada (aoC) com as 

grandes dimensões de Champagne não pode ter as mesmas 

características climáticas e geográficas, ou seja, o mesmo 

terroir em toda a sua extensão. Se fizermos um raciocínio 

muito elementar, por analogia, com outras regiões 

vinícolas, fica claro que dentro da região de Champagne 

existem enormes diferenças entre locais onde se diz que as 

condições microclimáticas são as mesmas. 

 Por exemplo, na região conhecida como Montanha 

de Reims existem dezenas de microclimas diferentes, seja 

pela orientação dos vinhedos, pela diferente exposição ao 

sol, pela composição do solo ou por uma série de outras 

razões. isto certamente resultará em uvas de características 

distintas, alterando de forma significativa os vinhos aos 

quais darão origem após a fermentação. 

 Outro problema da região diz respeito à classificação 

dos vinhedos, que não se faz individualmente e sim por 

atacado, atribuindo a mesma categoria a todos os vinhedos 

de uma mesma comuna, o que afronta o senso comum 

por ser extremamente simplista e não refletir a realidade. 

 uma das áreas que têm merecido a atenção do 

CIVC nos últimos tempos é exatamente fazer um 

completo mapeamento de toda a região demarcada de 

Champagne, visando a identificar de forma precisa as 

características específicas de cada um dos vinhedos e das 

sub-regiões de Champagne. 

 esse trabalho certamente resultará numa melhor 

compreensão dos microclimas particulares, oferecendo aos 

enólogos uma gama maior de informações para a elaboração 

de vinhos-base mais apropriados para a produção de 

champanhes cada vez melhores e de mais personalidade.

estilos 

 na verdade, cada Casa de Champagne produz uma 

gama de vinhos diferentes, cada um exibindo um estilo 

bastante particular. o vinho mais representativo de um 

produtor costuma ser o Champagne Brut non-vintage, 

produzido habitualmente pela mistura de vinhos de 

diferentes safras, alguns bastante antigos (vinhos de reserva); 

a seguir, o Champagne vintage, onde se usam uvas de uma 

única safra, produzido somente em anos de excepcional 

qualidade. estes vinhos têm muito caráter e costumam 

evoluir de forma magnífica com o passar dos anos. 

 um outro estilo bastante prestigiado é o rosé, que 

pode ser non-vintage ou vintage, produzido tanto por 

	 Conhecer	 a	 intimidade	 de	 um	 ícone	 do	 mundo	 do	 vinho,	 o	
Champagne	Krug,	é	o	sonho	de	qualquer	enófilo.	Agora,	conhecer	
a	 vinícola	 Krug	 na	 companhia	 de	 Remy	 Krug,	 uma	 das	 mais	
marcantes	personalidades	de	Champagne,	como	diz	o	comercial	da	
TV,	não	tem	preço.
	 E	 foi	 exatamente	 esta	 situação	 que	 tivemos	 o	 privilégio	
de	 vivenciar:	 algumas	 horas	 de	 descontraída	 conversa	 com	
o	magnético	Remy,	 regada	a	ótimos	exemplares	de	Krug,	em	
sua	 casa	 em	 Reims,	 durante	 um	 delicioso	 jantar,	 em	 clima	
intimista	e	familiar.
	 Remy	 esbanja	 simpatia	 e	 não	 esconde	 o	 orgulho	 de	 ser	
responsável	 por	 uma	 obra	 de	 arte,	 unanimidade	 entre	 todos	
aqueles	 que	 veneram	 este	 mágico	 vinho	 espumante.	
Para	 começar,	 Remy	 define	 a	 Krug	 como	 sendo	 uma	 soma	
de	 múltiplas	 sensações,	 tais	 como	 complexidade,	 maturidade,	
profundidade,	potência	e,	acima	de	 tudo,	 fineza	e	elegância.
E	quem	vai	ousar	desmenti-lo?
	 Remy	também	é	enfático	em	condenar	divisões	artificiais	
nos	 diversos	 champanhes.	 Diz,	 com	 todas	 as	 letras,	 que	 é	
perfeitamente	possível	combinar	elegância	e	potência	num	mesmo	
vinho	e	sublinha	ser	esta	aliança	que	faz	a	diferença	da	Krug,	onde	
a	unidade	de	estilo	da	marca	está	sempre	presente.
	 A	 criação	 da	 Krug,	 de	 acordo	 com	 Remy,	 se	 assemelha	 à	
criação	 de	 uma	 peça	 musical,	 onde	 o	 enólogo	 expressa	 todo	 o	
seu	 sentimento,	 num	 momento	 único	 de	 inspiração.	 Para	 Remy,	
a	 família	 Krug,	 hoje	 na	 quinta	 geração,	 busca	 compor	 um	 estilo	
baseado	na	paixão,	educação	e	sensibilidade,	cultivados	ao	longo	
de	muitos	anos	de	total	dedicação	ao	vinho.
	 Uma	 curiosidade:	 Remy	 não	 é	 enólogo,	 não	 há	 enólogos	 na	
família	e	as	decisões	são	sempre	colegiadas	entre	o	próprio	Remy,	
seu	irmão	Henry	e	mais	alguns	membros	da	família.	A	decisão	sobre	
o	vinho	de	assemblage	é	feita	exclusivamente	por	degustação,	sem	
fórmulas	preestabelecidas.	
	 São	degustados	centenas	de	vinhos	e	toma-se	a	decisão	final.	
Novamente	a	música	vem	em	socorro	de	Remy,	que	compara	esta	
fase	 a	 uma	 orquestra,	 em	 que	 cada	 vinho	 é	 um	 instrumento	 e	 se	
trabalha	 arduamente	 até	 atingir	 a	 harmonia	 final.	 Remy	 diz	 que	
somente	 vai	 se	 saber	 se	 as	 decisões	 foram	 acertadas	 após	 uma	
espera,	 às	 vezes	 angustiante,	 de	 no	 mínimo	 seis	 anos,	 quando	 a	
Krug	Special	Cuvée	deixar	as	silenciosas	caves	da	empresa.
	 Remy	 finaliza	 dizendo	 que	 “um	 Krug	 não	 é	 um	 vinho	 de	
abordagem	 intelectual	 e	 sim	 emocional.	 Afinal	 de	 contas,	
o	 conhecimento	 vem	 sempre	 depois	 da	 emoção”.	 Talvez	 daí	
venha	 a	 frase	 de	 Paul	 Levy,	 jornalista	 inglês,	 que	 diz	 que	 “Krug	
é	 simplesmente	 o	 que	 Deus	 dá	 aos	 anjos	 quando	 estes	 se	
comportam	bem”.	

maceração (contato da casca das uvas tintas com o 

suco), como pela mistura de vinhos brancos com 

vinhos tintos antes da segunda fermentação na garrafa. 

estes champanhes costumam ter muita estrutura e 

também têm um ótimo potencial de envelhecimento na 

adega. Existem ainda os Champagnes Demi-Sec, que 

possuem um caráter adocicado, muito apreciados para 

acompanhar frutas ácidas e sobremesas. 

 no entanto, as grandes estrelas de cada uma 

das Casas de Champagne são os chamados special 

Cuvées, que também podem ter ou não a safra 

indicada. estes champanhes são elaborados com 

os melhores vinhos da região, possuindo grande 

complexidade e distinção, envelhecendo na garrafa 

com muita nobreza. 

As quatro famílias

 Podemos identificar quatro principais famílias 

de champanhes: os que possuem corpo, sensuais, 

potentes, estruturados e intensos, com aromas 

de especiarias e toques de frutas vermelhas; os 

champanhes com espírito, vivos, leves e delicados, 

com aromas cítricos predominantes; os champanhes 

com coração, generosos e calorosos, com seus 

aromas de brioches, mel e canela, e finalmente os 

champanhes com alma, maduros, complexos e ricos, 

com toques de especiarias raras e frutas secas.

harmonização enogastronômica

 a harmonização de champanhe e comida se faz 

de acordo com as características de cada uma das 

famílias acima citadas. desta forma, champanhes com 

corpo são boa companhia para foie gras, presunto 

Parma, assados e aves. os champanhes com espírito se 

casam bem com peixes, sorbets e sobremesas geladas, 

e também são ideais como aperitivo. os champanhes 

com coração se harmonizam com pratos agridoces, 

cordeiro, gratinados, sobremesas quentes e 

Remy KRug,
a alma de um grande vinho

de Champagne
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frutas vermelhas. Por fim, os champanhes com alma, que 

de tão extraordinários merecem ser desfrutados por si só, 

em atitude contemplativa e de reverência.

 Para facilitar a escolha, seguem alguns exemplos de 

cada um dos estilos: corpo (Brut vintage, Brut non-

vintage jovem com predomínio de Pinot noir, Brut 

non-vintage rosé envelhecido), espírito (Brut vintage 

Blanc de Blancs, Brut vintage ou non-vintage com 

predomínio de Chardonnay), coração (Brut Vintage 

maduro, Brut vintage envelhecido, com predomínio 

de Pinot noir, demi-sec non-vintage maduro, Brut 

vintage rosé maduro) e alma (Cuvées de Prestígio, 

Champagnes vintage raros e envelhecidos). 

 tente descobrir, pela degustação, em qual das 

quatro famílias se enquadram os seus champanhes 

prediletos. além de educativo, será certamente muito 

divertido e prazeroso.

 um dos mitos mais difundidos da harmonização de 

champanhe com comida diz que o champanhe é um 

vinho que acompanha toda a refeição. esta é uma verdade 

relativa, pois para que a harmonização seja perfeita será 

necessária a utilização de vários estilos de champanhe na 

refeição, sendo desta forma possível tomar champanhe 

desde a entrada até a sobremesa.

o serviço do champanhe

 Para se servir um champanhe deve-se ter atenção 

a alguns preceitos básicos. o primeiro diz respeito à 

temperatura, que deve se situar em torno dos 8o C, 

podendo chegar a 10o C para os grandes champanhes. Para 

atingir esta temperatura, bastam cerca de 20 a 30 minutos 

num balde com água e gelo ou 3 horas de refrigerador. 

 não coloque seu champanhe no freezer. atenção 

na hora de abrir a garrafa, não permitindo o estouro 

da rolha, pois isto tem como conseqüência a perda 

das preciosas bolhinhas. abra a garrafa com cuidado, 

produzindo o que Monsier Paul Roger define como 

“um suspiro de prazer” (no original, a whisper of  joy). 

Por último, sirva na taça adequada, a do tipo flûte, 

previamente esfriada.

turismo em champagne

 a região de Champagne tem uma mais que perfeita 

estrutura para receber turistas, com incríveis visitas à cavas 

subterrâneas e às vinícolas. no entanto, uma viagem à 

região jamais estará completa se não incluir uma cuidadosa 

visita a reims, uma cidade encantadora, com sua catedral 

gótica e belas praças, e Epernay, no coração dos vinhedos. 

 A região possui refinada gastronomia, com vários 

restaurantes estrelados pelo famoso guia michelin, que 

se casa perfeitamente com os vinhos de Champagne. 

um belo passeio, especialmente se for realizado na 

época das festas regionais, la saint vincent, o padroeiro 

dos produtores, em 22 de janeiro, e la ‘Cochelet’, que 

celebra o último dia da colheita.

a r t h u r  a z e v e d o ,  e d i t o r  d e  w i n e  s t y l e ,  v i s i t o u 

a  r e g i ã o  d e  c h a m pa g n e  a  c o n v i t e  d o  c i v c
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O nascimentO de um Krug
Krug	é	realmente	um	champanhe	muito	especial.	Para	começar,

na	Krug	não	há	hierarquia	ou	vinhos	“básicos”.	Todos	os	produtos	
são	igualmente	considerados	e	a	grande	estrela	da	casa

é	o	Krug	Grande	Cuvée,	o	brut	não	safrado	da	empresa.	
Os	champanhes	com	indicação	de	safra	são	produzidos	
eventualmente,	mais	para	mostrar	a	especificidade	de	cada
safra	ou,	como	diz	Remy	Krug,	para	os	chamados	krugistas	
(quase	uma	seita	religiosa)	fazerem	uma	“viagem	diferente”
com	o	mesmo	acompanhante.
Remy	ainda	se	diverte	com	as	pessoas	que	dizem	estar	

guardando	o	Krug	para	uma	ocasião	especial.	Rindo,	diz	que
“o	simples	fato	de	abrir	um	Krug	já	torna	qualquer	ocasião	

especial”.	E	está	coberto	de	razão.
Um	Krug	nasce	de	um	longo	processo	de	produção,	que	começa

na	preparação	das	barricas	onde	se	faz	a	fermentação	dos	vinhos
base.	A	Krug	é	uma	das	raras	casas	de	champanhe	que	usam	barricas

de	carvalho	para	esta	fermentação.	Aqui,	estamos	falando	de	barricas	
produzidas	pela	Seguin-Moreau,	uma	das	mais	importantes	tonelerias

	 	 	 	da	França.	Mas	devemos	ter	sempre	em	mente	que	esta	fermentação	não	vai,	de	forma
alguma,	aportar	algum	tipo	de	aroma	de	carvalho	para	os	vinhos.	O	objetivo	a	ser	alcançado	é	simplesmente	
permitir	uma	micro-oxigenação	do	vinho,	no	dizer	de	Remy,	uma	“vacina	de	oxigênio”,	que	dá	ao	vinho	condições

melhores	para	envelhecer	por	longo
tempo	nas	garrafas.
Para	se	preparar	as	barricas,	que	vão
se	tornar	“barricas	Krug”,	são	necessários	
pelo	menos	três	anos.	No	primeiro	ano	
as	barricas	são	preenchidas	com	água	
fervendo,	no	segundo	ano	com	vinhos
que	irão	para	a	destilação	e	somente
no	terceiro	ano	é	que	recebem	o	mosto
para	ser	fermentado,	e	assim	mesmo	em	
cada	12	barricas	apenas	uma	é	nova.
Todas	as	outras	são	barricas	muito	antigas,	
que	podem	durar	de	15	a	20	anos.
No	início	do	processo,	o	mosto	(o	suco	da	
uva	que	vai	ser	fermentado)	é	misturado
às	leveduras	num	tanque	de	aço	inoxidável,	
onde	permanece	por	algumas	horas.
A	seguir	é	drenado	para	as	barricas,	onde	
se	dá	a	fermentação	por	cerca	de	oito	dias,	
e	segue	nas	barricas,	em	contato	com	as	
leveduras,	por	quatro	meses,	adquirindo	
grande	complexidade	aromática	e	gustativa	
pela	autólise	das	leveduras.
Após	este	período,	volta	para	os	tanques

de	aço	inox,	separado	por	vinhedos,	onde	
é	preparado	para	a	assemblage,	ou	seja,	
para	a	produção	do	vinho	de	cuvée.	Aqui	
reside	o	grande	segredo	da	Krug,	com	
a	degustação	de	centenas	de	vinhos	
diferentes	até	se	chegar	à	fórmula	final.
Aqui	também	entram	os	famosos	vinhos
de	reserva,	cuidadosamente	guardados	em	
tanques	de	aço	inoxidável.	No	Krug	Grande	
Cuvée	podemos	ter	de	35	a	50%	de	vinhos	
de	reserva,	em	média	de	50	tipos	diferentes,	
o	mais	novo	com	7	anos	e	o	mais	velho	
podendo	chegar	aos	20	anos.
	Um	diferencial	e	tanto!
Segundo	Remy,	este	grande	número
de	vinhos	de	reserva	se	deve	ao	fato	que
a	Krug	trabalha	sempre	com	o	“pior	
cenário”,	ou	seja,	estar	sempre	preparado	
para	usar	todas	as	armas	do	arsenal	de	
vinhos	de	reserva.	Ele	compara	a	situação
a	um	pintor,	que	por	precaução	coloca	todas	
as	cores	possíveis	na	paleta.	Raramente	
usará	todas,	mas	se	precisar	elas	lá	estarão.
Perguntado	se	usa	a	Pinot	Menier	na	

assemblage,	Remy	Krug	diz	que	sempre
usa	as	três	varietais	permitidas.	Aliás,
de	forma	didática,	compara	a	Pinot	Menier	
ao	triângulo	na	percussão	de	uma	grande	
orquestra	sinfônica.	É	apenas	um	detalhe,	
mas	que	faz	falta	ao	conjunto.
Uma	vez	definido,	o	vinho	de	cuvée	recebe	
as	leveduras,	vai	para	as	garrafas	para
a	segunda	fermentação	e	depois	permanece	
por	longo	tempo	nas	caves,	de	onde	sairá	
quando	a	equipe	achar	que	já	está	pronto	
para	a	comercialização.
Remy	Krug	faz	questão	de	dizer	que	o	Krug	
Grande	Cuvée	é	um	vinho	para	ser	guardado,	
pois	envelhece	muito	bem,	textualmente	
“não	é	um	vinho	para	hoje	e	sim	para	
amanhã”.	Krug	tem	orgulho	de	escolher	
entre	a	modernidade	e	a	tradição	e	desta	
última	não	abre	mão.	Técnicas	modernas
só	serão	utilizadas	na	Krug	se	não	
interferirem	no	estilo	Krug,	que	deve	ser	
inconfundível.	Depois	de	tanto	capricho,
só	resta	correr	para	abrir	um	Krug	e	sentir	
o	verdadeiro	sabor	de	Champagne.



                                       uma das reverenciadas marcas de Champagne, tem alguns 

segredos em sua elaboração que só uma visita detalhada, na companhia certa, poderia 

revelar. Durante a excursão da ABS-SP à região de Champagne, tivemos a oportunidade de 

conhecer de perto este mítico produtor.

 Afinal, o que diferencia uma boa, às vezes até ótima champanhe, como as muitas que 

tivemos oportunidade de degustar, de uma fora de série como Krug, roederer ou Bollinger? 

esta é a dúvida que procuraremos esclarecer.

origem das uvas
 normalmente 86% das uvas utilizadas para a produção de champanhe originam-se de 

pequenos proprietários e apenas 14% são de vinhedos próprios das grandes Casas.

a Bollinger utiliza 80% de uvas próprias e apenas 20% de uvas de pequenos proprietários, 

que são submetidos a contratos extremamente rígidos, em troca de uma remuneração 

compensadora (1 kg de uva foi comprado em 2005 por 5 euros !!!) .

manutenção de um estilo PróPrio
 uma das características mais marcantes dos grandes produtores da 

região de Champagne é preservar um estilo característico, que pode 

ser considerado quase como uma impressão digital, principalmente 

nos champanhes básicos, não safrados, em que a arte da assemblage 

pode ser exercitada com maestria. À medida que caminhamos para 

as cuvées mais sofisticadas, este estilo fica menos evidente, o que nåo 

ocorre com o chamado trio de Ferro (Krug, roederer e Bollinger).

 a Bollinger baseia seu estilo nas uvas tintas, incluindo a pouco 

valorizada Pinot meunier, que deve estar sempre presente em 

sua special Cuvée (60% Pinot noir, 15% Pinot meunier 

e 25% Chardonnay), e que normalmente representam 45% 

dos vinhos do ano, 45% do ano anterior e 10%  de reserva 

(curiosamente mantidos em garrafas magnum e não em 

tanques). a primeira fermentação dos vinhos é realizada 

em barricas de carvalho ou em pequenos tanques de inox, 

dependendo da qualidade da safra. O estilo Bollinger é poderoso, vinhoso, atingindo sua máxima 

representação na cuvée Bollinger Vielles Vignes, proveniente de um vinhedo exclusivo de Pinot 

Noir, não enxertado, em pé franco e que produz cerca de 900 garrafas/ano disputadas a preço 

de ouro pelos potentados mundiais. São produzidas cerca de 2.000.000 de garrafas/ano, sendo 

mantidas estocadas como reserva cerca de 10.000.000 de garrafas.

diversidade de origem das uvas
 Ao contrário de locais como Bordeaux ou Borgonha, em que a origem exclusiva de um 

único vinhedo qualifica um determinado vinho, em Champagne a diversidade de origem das 

uvas agrega complexidade, sendo a alma do processo de assemblage. Assim, na Special Cuvée, 

os vinhos de origem provêm de cerca de 30 comunas diferentes, enquanto a la grande 

année é composta por vinhos provenientes de 15 a 18, sendo 85% destas comunas grand 

Crus ou 1er Crus. na verdade, a Bollinger possui apenas 2 cuvées, já que a Bollinger rd é 

a mesma grande année mantida nas caves da Bollinger em contato com as leveduras por 

um período mais longo (8 a 20 anos), o que lhe confere um caráter único. 

Outra marca registrada é o baixo teor de açúcar em todos os produtos, 

oscilando entre 7 g/l na Special Cuvée a apenas 3 g/l na Bollinger RD.

regras de exCelênCia Para a Produção
     além de regida por sistema próprio de aoC e regras estabelecidas 

pelo sindicato das grandes marcas de Champagne, a Bollinger criou 

e divulga uma Carta de Ética e Qualidade, estabelecendo um 

novo e elevado patamar de exigência. Este, inclui desde o clone de 

Pinot Noir até a utilização apenas do mosto de primeira expressão 

(conhecido como cuvée) em condições habituais. Com tantos 

detalhes técnicos, entende-se por que o nome Bollinger representa 

um sinônimo atemporal de qualidade em Champagne.

por mario telles jr.

Bollinger,
um champanhe
de alta classe

Nos amice et nebevol, mamosa olestias, libiding 
en epular mamosa ullamon. Itaque debit aut inusite 
parend  Tia detriment etian mag explendido inusite 
yamem nomunidir potest, our, nothing enim modeste 
poulo Comcupis improbidate cupidart pecant dolote. 
Duis autem distinct verea caricat olstier facilits. At 
vero tamen mamosa etian guarent. Nam amicitae 
mamosa aratactor. Nos amice et nebevol, olestias, 
libiding en epular ullamon. Itaque debit aut inusite 
parend. The detriment etian mag explendido inusite 

A Bollinger,

m a r i o  t e l l e s  j r .  é  e d i t o r  d e  w i n e  s t y l e 
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