
cepas
carmenere
cabernet sauvignon

91,5%
6%

análise
grau alcoólico 
pH
acidez total
(ácido tartárico)

data de engarrafamento 
Junho de 2022

14° vol%
3,6
5,04  g/L

merlot                                  2,5%

açúcar residual 2,69

enólogo
Marcelo Papa.

vinhedo de origem
Viñedo Peumo, D.O. Peumo, vale do Cachapoal.

descripción del viñedo
A vinha Peumo está localizada na altitude de 170 
metros e se prolonga pelo rio Cachapoal, em 
colinas terraceadas da Cordilheira da Costa. As 
videiras correspondem a estacas pre-filoxera e 
são conduzidas em treliça vertical. Os solos são 
profundos e graças a uma primera camada de 
argila retêm a umidade. Isso permite que a 
videira esteja ativa até o final de maio, época em 
que se colhe o Carmenere, além de controlar seu 
vigor e crescimento.

ano de plantação
1990-2010.

solo 
Trata-se de um solo vigoroso com 2 metros de 
profundidade, em uma combinação de argila e 
lodo, com alguns setores de areia. É um solo de 
origem de aluvião.

clima
Mediterrâneo, com média de oscilação de 
temperatura em 19°C, com forte influência do 
rio Cachapoal e do lago Rapel, onde o risco de 
geadas é muito baixo. Este foi um ano fresco, 
com precipitações no final de janeiro.

colheita
Entre 5 e 25 de maio.

adega vinificadora
Adega Peumo.

vinificação 
Os cachos são desengaçados e caem por 
gravidade para os tanques de fermentação. Este 
processo é realizado em tanques de aço 
inoxidável fechados e dura um total de 8 dias.

guarda
12 meses 96% em barricas de carvalho francês 
(29% novas e 71% de 2º e 3º uso) e 4% en 
foudres.

potencial de guarda
Consumir agora ou em até 5 anos.

nota de degustação
Vermelho profundo e com tons violeta. Um 
Carmenere intenso, puro, cheio de mirtilos e 
frutas silvestres. Notas florais como violetas e 
uma pitada de páprica e pimentão vermelho 
assado. Frutado e saboroso, com acidez refinada, 
taninos doces e suaves, com um final cremoso e 
persistente.

harmonização
Carnes vermelhas de todo tipo, queijos curados e 
culinária típica chilena.
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