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JUAN DE DIOS

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

Uma dupla seleção de cachos é feita e levada
a vinificação em tanques de aço inoxidável
de 300k de onde são movidos para cubas de
concreto, onde cada varietal é vinificado
separadamente. Após, estagiam em barricas
de carvalho francês de primeiro e segundo
uso separadamente por 18 meses. Ao final, o
blend é criado!

ARGENTINA

País: Argentina
Região: Mendoza
DO: Luján de Cuyo
Tipo de vinho: Vinho Tinto
Uvas: 82% Malbec e 18% Cabernet Sauvignon
Envelhecimento: 18 meses em carvalho francês de primeiro e segundo uso.
Graduação alcoólica: 14% 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.
Maimará

La Rioja

Notas de degustação: Cor vermelha púrpura
intensa conferida pela predominância do
Malbec e grande profundidade oltativa
conferida pela Cabernet Sauvignon. Aromas
de ameixas, cerejas cristalizadas, trufas e
amoras Excelente equilíbrio entre álcool e
acidez. Frutado e mineral na boca, com um
final persistente.

HARMONIZAÇÃO

Carnes grelhadas, carnes de caça em molhos
encorpados, queijos curados. Temperatura
de serviço 16 a 18 graus

Salta

San Juan

Mendoza

BUENOS AIRES

Rio Negro

OUTRAS INFORMAÇÕES
temperatura fermentação: 15°C
envelhecimento em garrafa: 12 meses
PH: 3,67

acidez: 5,3 g / l
açúcar residual: 2 g/L
Potencial de guarda: 10 anos

