
cepas
syrah 100%

enólogo
Marcelo Papa.

vinhedo de origem
Vinhedo Quinta de Maipo, D.O. Buin, 
vale do Maipo.

descrição do vinhedo
O vinhedo Quinta de Maipo está localizado a 420 
metros de altitude, ao longo da margem sul do rio 
Maipo, aos pés da cordilheira dos Andes. As 
parreiras provêm do clone 174 e de seleção massal e 
são conduzidas em treliça vertical. As características 
pedregosas do solo aluvial do vinhedo, com 
cascalho a dois metros de profundidade, entregam 
taninos redondos, complexos e elegantes ao Syrah.

ano de plantação
1999 - 2005.

solo
De origem aluvial, limo argiloso no seu primeiro 
horizonte. Os cascalhos predominam debaixo da 
superfície, dando como resultado um solo com boa 
permeabilidade e baixo conteúdo de nutrientes.

clima
Mediterrâneo semiárido, com influência andina e 
protegido por colinas próximas. Sua marcada 
oscilação térmica diária, por volta dos 18°C, 
prolonga o amadurecimento da uva, concentrando 
e intensificando seus aromas.

análise
grau alcoólico
pH
acidez total
(ácido tartárico)

data de engarrafamento
Janeiro 2018

14,5° vol%
3,46
5,18  g/L

colheita
Manual. Primeira semana de abril de 2016.

bodega vinificadora
Bodega Puente Alto. 

vinificação
Os cachos são separados dos galhos, sem moer os 
grãos, e depois caem por gravidade nos tanques de 
fermentação. Esse processo é realizado em tanques 
abertos de aço inoxidável por um total de 10 a 12 
dias, incluindo um período de maceração em frio 
de 5 dias. A remontagem é realizada por 
esmagamento. Depois o vinho fica em contato com 
o bagaço por aproximadamente 10 dias e a seguir é 
retirado das cubas. Uma pequena porcentagem dos 
lotes é fermentada com resíduos. A fermentação 
malolática é realiza de maneira natural. 

guarda
16 meses. 60% em barricas de carvalho francês e 
40% em foudre de 5.000 litros.

potencial de guarda
Beber agora e até 2022.

nota de degustação
Vermelho-rubi brilhante e profundo, com aromas 
concentrados de cereja e framboesa. Uma textura 
refinada conduz um paladar complexo de cereja, 
framboesa e alcaçuz, com uma estrutura singular. 
Um final delicado e exuberante.

harmonização
Terrinas e patês untuosos de porco ou javali; cortes de 
carneiro ou cabrito assados com ervas da Provence; 
refogados saborosos de carneiro ao estilo 
Mediterrâneo com verduras; aves de caça, pato e 
ganso com bagas do bosque; magret de pato glacê 
com mel e amoras silvestres; faisão com cerejas, 
avestruz em crosta de três pimentas e vinagre 
balsâmico.
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