NAVARRO CORREAS
COLECCIÓN PRIVADA
SAUVIGNON BLANC

NAVARRO CORREAS

A história da Navarro Correas remonta ao ano de
1798, quando Don Juan de Dios Correas, com grande
entusiasmo e paixão, plantou suas primeiras videiras em terras localizadas aos pés da Cordilheira
dos Andes. Em 1974, Don Edmundo Navarro Correas,
descendente da família, decidiu produzir vinhos com
o seu próprio nome. Ele foi inspirado pela arte para
criar uma das primeiras linhas de vinhos premium da
Argentina. Até hoje, cada um dos vinhos é concebido
com a ﬁlosoﬁa e o espírito único de Don Juan.

750ml

As vinhas estão localizadas em Perdriel,
Agrelo, Tunuyán e onde a altitude que oscila
entre 650 e 1060 metros e proporciona uma
amplitude térmica acentuada. A diminuição
da temperatura durante a noite faz com que
as uvas amadureçam lentamente durante um
longo período de tempo, resultando em mais
aromas e sabores que serão mais frescos.

ARGENTINA

País: Argentina
Região: Mendoza
DO: Vale do Uco, Luján de Cuyo e Maipú
Tipo de vinho: Vinho Branco
Uvas: 100% Sauvignon blanc
Envelhecimento:
Graduação alcoólica: 13% vol
contém sulﬁtos

Tradicional e famosa por seus malbecs poderosos e
cabernets elegantes, a Argentina vem cada vez mais
diversiﬁcando o seu modo de produzir vinhos. Explorando novos terroirs e buscando trazer inovação
no método de produção de seus vinhos, ainda agrada
muito ao paladar dos consumidores brasileiros pelas
suas características tradicionais.
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OUTRAS INFORMAÇÕES
potencial de guarda: 3 anos

Notas de degustação: Amarelo esverdeado com aromas de ervas frescas e frutas
tropicais como maracujá. Sabor persistente,
intenso e fresco.

HARMONIZAÇÃO

Ideal para acompanhar peixe e mariscos,
pratos com alta acidez como ceviches, picles e
vinagretes. Servir entre 8 ° C e 10 ° C.

KEY SELLING POINT

A Colección Privada é uma linha que nos
lembra que todos os processos criativos são
a chave para explorar e encontrar novas e
melhores expressões. Os rótulos de garrafas
exibem obras de artistas argentinos conhecidos e emergentes, no que constitui uma
ampla coleção de arte e vinho, onde ambos
coexistem em perfeita harmonia.

