
enólogo
Marcelo Papa.

vinhedo de origem
Vinhedo Quebrada Seca, D.O. Limarí,
vale do Limarí. 

descrição do vinhedo
O vinhedo Quebrada Seca fica a 190 msnm, a
somente 22 quilômetros do oceano Pacífico, na
margem norte do rio Limarí. Os solos são argilosos
e ricos em carbonato de cálcio; as temperaturas são
frias e as manhãs nebulosas, o que permite que a
fruta amadureça lentamente e sejam obtidos, por
fim, vinhos mais frescos. As parreiras de
Chardonnay são provenientes dos clones Mendoza,
95, 76 e 548, e são conduzidas na espaldeira 
vertical.

ano de plantação
Ano 2003-2007.

solo 
Aluvial e coluvial.
Argila vermelha na camada superior e carbonato de
cálcio no subsolo.
Excelente drenagem.

clima
Litorâneo. As brisas frescas do litoral sopram
diretamente em direção ao vale e amenizam as

temperaturas, o que, combinado com as típicas
manhãs nebulosas e com a luz indireta sobre as
uvas durante grande parte do dia, permite um
amadurecimento lento e prolongado da fruta,
resultando em vinhos mais frescos.

colheita
Manual, na segunda e na terceira semanas de
fevereiro de 2018.

adega vinificadora
Adega Puente Alto.

vinificação
Quando a uva chega à adega, os cachos inteiros são
prensados com o engaço para obter uma extração
controlada e delicada. A fermentação é realizada em
barris de carvalho e dura de 12 a 15 dias no total.
Somente 5% do vinho tem fermentação malolática.
A maturação é realizada por 12 meses em barris
com bâtonnages periódicos. Antes de ser
engarrafado, o vinho é clarificado com doses
adequadas de bentonita e é estabilizado a frio.

guarda
12 months in French oak barrels. 

potencial de guarda
Beber até 2024.

notas de degustação
Cor amarelo claro. É um vinho complexo, elegante e
vibrante, que proporciona gostosos sabores de pera
branca com notas minerais e notas de avelãs
torradas. Profundamente concentrado, com uma
textura sedosa e camadas de pera e figo maduro,
além de sabores minerais. Final longo e vibrante.

harmonização
Mariscos e peixes em molhos com manteiga, queijo
ou creme; carnes brancas como coelho, peru, porco
ou aves de caça; pratos leves à base de legumes ou
grãos; curries suaves à base de leite de coco; ravioli,
lasanha e polenta com molhos brancos.

cepas
chardonnay 100%

análise
grau alcóolico
pH
acidez total
(ácido tartárico)

data de engarrafamento
Abril 2019

14,2° vol%
3,24
6,98  g/L

chardonnay · safra 2018 
D.O. Limarí, Vale do Limarí


