
vinhedo de origem
Quartel Las Terrazas, Vinhedo Pirque, 
D.O. Pirque, Vale do Maipo.

descrição do vinhedo
O Vinhedo Pirque é um dos mais antigos da 
vinícola es está a 650 metros de altitude, ao 
longo do rio Maipo, próximo aos pés da 
cordilheira dos Andes. As parreiras 
correspondem a estacas pré-filoxera e são 
conduzidas em treliça vertical e cordão.

ano de plantação
Ano 2003, 2004 y 2008.

solo
Aluvial, rochoso, pobre em nutrientes e 
altamente permeável devido ao subsolo de 
cascalho.

clima
Mediterráneo semiárido. Fortemente 
influenciado pelos Andes e próximo ao rio 
Maipo. Uma alta amplitude térmica durante o 
dia, ajuda na concentração da fruta e intensifica 
os aromas.

colheita
Manual. Entre 20 e 27 de março de 2017.

adega vinificadora
Adega Puente Alto.

vinificação
Os frutos são selecionados e separados dos 
galhos, para logo cair por gravidade nos tonéis 
de fermentação. Este processo é feito em tanques 
de aço inoxidável em um total de 15 a 19 dias, 
incluindo um período de maceração 
pós-fermentativa (3-7 dias). A fermentação 
malolática é feita de maneira natural. A seguir, o 
vino completa seu período de guarda por 16 
meses. Finalmente, a estabilização deste vinho 
acontece de maneira natural, sem tratamentos. O 
vino não é filtrado na hora de ser engarrafado.

guarda
17 meses em barrica de carvalho francês.

potencial de guarda
Beber agora e até 2023.

nota de degustação
De brilhante e profunda cor vermelha, este vinho 
é muito expressivo no nariz, com aromas de 
frutas vermelhas, cassis e mirtilos, além de notas 
minerais, como mina de lápis. De boa estrutura e 
equilibrado ao paladar, oferece excelente 
densidade, fresca acidez e taninos sedosos, com 
sutis notas de baunilha, grafite e terra em seu 
persistente final.

harmonização
Cordeiro e outras carnes vermelhas ou carnes de 
caça, como cervo ou javali, preparadas com um 
toque de acidez (tomate ou vinho) ou ervas 
aromáticas como alecrim, tomilho e folhas de 
louro. Também é perfeito para acompanhar 
queijos de sabor intenso.

análise
alcohol
pH
acidez total
(ácido tratárico)

data de engarrafamento
Novembro 2017

cepas
cabernet sauvignon
Cabernet Franc

14,4° vol%
3,53 
6,03 g/l

99,75%
0,25%
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