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 VINHEDO  LOS INDIOS- PARAJE DE ALTAMIRA, D.O. VALE DE UCO

enólogo
Germán Di Césare.

vinhedo de origem 
Vinhedo Los Indios, Paraje Altamira,              
Vale de Uco, Mendoza.

descrição do vinhedo
O vinhedo se encontra no Vale de Uco a 
1000-1200 metros acima do nível do mar. O solo 
é aluvial, localizado sobre o leque aluvial 
formado pelo Rio Tunuyan. A primeira camada 
apresenta um per�l franco-arenoso, com 
pequenas pedras coluviais e depósitos de 
carbonato de cálcio que chegam até 60 cm de 
profundidade. A camada seguinte é arenosa, com 
abundantes pedras coluviais de tamanho médio 
a 1,5 m de profundidade. A camada subjacente 
de calcário possui 30 cm de espessura e está 
depositada sobre uma camada arenosa com 
pedras coluviais.

ano de plantação
2005.

solo
O solo é aluvial, localizado sobre o leque aluvial 
formado pelo Rio Tunuyan. A primeira camada 
tem um per�l franco-arenoso, com pequenas 
pedras coluviais e depósitos de carbonato de 
cálcio que chegam até 60 cm de profundidade. 
A camada seguinte é arenosa, com abundantes 
pedras coluviais de tamanho médio a 1,5 m de 
profundidade. A camada subjacente de calcário 
possui 30 cm de espessura e está depositada 
sobre uma camada arenosa com pedras coluviais.

clima
Seco, continental, com boa exposição ao sol, o 
que permite uma excelente maturação da uva. 
Amplitude térmica de 15 a 20 °C.

colheita
Entre 20 e 24 de março de 2017

adega vinificadora
Adega Trivento

vinificação 
As uvas foram desengaçadas e picadas. 
Maceração pré-fermentativa durante 72 horas a 
10 °C. Fermentação tradicional durante 12 dias a 
24 °C em recipientes de aço inoxidável. 
Maceração pós-fermentativa durante 2-5 dias. 
Fermentação malolática natural.

guarda
100 %  em foudres de 2º e 3º uso. O restante do 
mosto em barris de carvalho francês durante 16 
meses.

potencial de guarda
Beber agora e até 2028.

nota de degustação
Vermelho intenso com notas violáceas. Este 
vinho apresenta aromas de especiarias, frutas 
negras e um toque �oral, em equilíbrio com o 
carvalho. Começo doce, taninos persistentes e 
aveludados. Final longo.

harmonização
É um vinho que, por sua grande versatilidade, 
harmoniza muito bem com carnes vermelhas 
grelhadas e queijos maduros. Também com 
massas e ensopados de verduras. 

análises
grau alcoólico
pH
acidez total
(ácido tartárico) 
 

cepas
malbec  
 

14,5° vol%
3,65

5,8 g/L
 

100%
data de engarrafamento
Novembro de 2018


