carmenere · safra 2017
D.O. Peumo, Vale do Cachapoal
cepas
carmenere
cabernet sauvignon

90%
10%

data de engarrafamento
Novembro 2018
análise
grau alcoólico
pH
acidez total
(ácido tartárico)

14,3° vol%
3,54
5,25 g/L

enólogo
Marcelo Papa.
vinhedo de origem
Vinhedo Peumo, D.O. Peumo,
vale do Cachapoal.
descripción del viñedo
O vinhedo Peumo está localizado a 170 metros
de altitude, ao longo do rio Cachapoal, em
terraços de colinas da cordilheira de la Costa
(Litorânea). As parreiras correspondem a estacas
pré-filoxera e são conduzidas em treliça vertical.
Os solos são profundos e, graças a uma primeira
capa de argila, retém a umidade, permitindo à
parreira permanecer ativa até o final de maio,
data em que o Carmenere é colhido, além de
controlar seu vigor e crescimento.
ano de plantação
Ano 1994-1996.
solo
Associado a leito de rio, de tipo limo-argiloso
aluvial profundo.
clima
Quente, ensolarado, com uma oscilação térmica
média de 19°, com forte influência do rio
Cachapoal e do lago Rapel.

colheita
25 de abril a 5 de maio, 2017.
adega vinificadora
Adega Peumo.
vinificação
Os cachos são separados dos galhos e depois
caem por gravidade nos tanques de fermentação.
Este processo é realizado em tanques aço
inoxidável fechados por um total de 8 dias.
guarda
14 meses em barris de carvalho francês.
potencial de guarda
Beber agora e até 2025.
nota de degustação
Com uma cor vermelha profunda e escura, este
vinho mostra o clássico perfil do Carmenere de
Peumo, com intensas notas de ameixas maduras,
salsaparrilha preta e chocolate amargo. O vinho
mostra uma estrutura tânica firme e uma
marcada acidez.
harmonização
Carneiro, cervo ou javali com boa dose de
gordura, na grelha ou em receitas a fogo lento,
com molhos concentrados e um toque de
doçura; woks de carne e verduras; receitas com
bacon e reduções de vinho tinto; todo tipo de
massas e queijos maduros.

