
enólogo

Marcio Ramírez.

vinhedo de origem

Vinhedo Peumo, D.O. Peumo, Vale do Cachapoal, 
Ribeira do Cachapoal.

descrição do vinhedo

O Vinhedo Peumo está localizado a 170 metros acima 

do nível do mar e se estende ao longo do rio Cachapoal, 

em terraços de colinas da Cordilheira da Costa. As 

parreiras correspondem a seleção massal pré-filoxera e 

são conduzidas em espaldeira vertical. Os solos são 

profundos e, graças a uma primeira camada de argila, 

retêm a umidade, o que permite à parreira estar ativa até 

o final de maio quando o Carmenere é colhido, além de 

controlar seu vigor e crescimento.

ano de plantio

Ano 1998.

solo

Aluvial, profundo e de textura limo-argilosa.

clima

Mediterrâneo com estação seca prolongada. Sem 

temperaturas extremas, com dias cálidos e noites 

amenas, moderadas pela influência do rio Cachapoal e 

do lago Rapel.

análisis
teor alcóolico 

ph

acidez total
(ácido tartárico)

data de engarrafamento

Junho 2017

cepas

carmenere
merlot

 

13,8° vol%

3,55

5,32  g/L

85%
15%

 

colheita

Manual. 3 a 20 de maio, 2019.

adega vinificadora

Adega Peumo.

vinificação

Os cachos são selecionados e desengaçados caindo por 

gravidade nos tanques de fermentação. Tal processo 

ocorre em tanques de aço inoxidável e dura no total de 8 

a 10 dias. A fermentação malolática ocorre de maneira 

natural. A seguir, o vinho completa seu período de 

guarda em barris de carvalho francês e americano. 

Finalmente, a estabilização deste vinho acontece de 

forma natural, sem tratamentos, durante o 

envelhecimento em barris.

guarda

10 meses em barris de carvalho francês e fudres de

5.000 litros. (32% novo, 68% segundo uso)

potencial de guarda

Beber a partir de agora e até 2025.

nota de degustação

De cor vermelha profunda com exuberantes aromas de 
cereja, groselha negra e amora com um toque de 
pimenta negra e branca. Firme, com sabores 
profundamente concentrados e uma textura quase 
sedosa, o vinho conta com taninos suaves e sutis que 
surgem no princípio do longo �nal.

harmonização

Magret ou con�t de pato; carnes acompanhadas de 
molhos agridoces.
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