
enólogo

Héctor Urzúa.

vinhedo de origem

Vinhedo Villa Alegre, D.O. San Javier, Vale do Maule, 
Ribeira do Loncomilla.

descrição do vinhedo

O Vinhedo Villa Alegre está localizado a 175 metros 

acima do nível do mar e se estende ao longo de encostas 

e terraços próximos à ribeira sul do rio Loncomilla. As 

parreiras de Syrah são provenientes do clone 174, 

enxertadas sobre porta-enxerto 3309 e conduzidas em 

espaldeira vertical.

ano de plantio

Ano 1999-2000.

solo

Aluvial, de textura franco-argilosa.

clima

Mediterrâneo com estação seca prolongada. 

Caracteriza-se pela constante brisa fresca proveniente do 

rio Loncomilla e, bem como, pelas grandes oscilações 

térmicas durante o verão ocasionadas pela Cordilheira 

dos Andes.

análises
teor alcóolico 

ph

acidez total
(ácido tartárico)

data de engarrafamento

Abril 2019

cepas

syrah
cabernet sauvignon

 

14,4° vol%

3,31

5,78 g/L

95%
 5%
 

cosecha

Manual. Março - abril de 2018.

adega vinificadora

Adega Lourdes.

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 12 dias, incluindo um período de maceração a frio de 4 

dias. A fermentação malolática ocorre de maneira natural 

para 50% do vinho e induzida com cultivos selecionados 

para os outros 50%. A seguir, o vinho completa seu 

período de guarda por 12 a 14 meses em barris de 

carvalho francês e fudres. Finalmente, a estabilização 

deste vinho acontece de forma natural, sem tratamentos.

guarda

12 -14 meses em barris de carvalho francês e fudres. 

potencial de guarda

Beber a partir de agora e até 2027.

nota de degustação

Vermelho intenso com notas violáceas. No nariz é 
intenso, de caráter frutado, com notas de frutas negras, 
berries e especiarias adocicadas. Em boca é suave, 
estruturado e elegante e seu �nal é longo e complexo.

harmonização

Queijos maduros e carnes vermelhas, especialmente 
cordeiro.
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