NAVARRO CORREAS
RESERVA CHARDONNAY

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 uvas vêm do distrito de Los Árboles,
Tunuyan (Vale de Uco), localizado a 1100
metros de altitude, com grande amplitude
térmica, que resulta em vinhos com acidez
alta, frescor e ótima maturação de fruta. Sua
colheita é manual e 70% do vinho é fermentado em tanques de aço inoxidável,
e 30% é fermentado em barricas de carvalho
francês, onde a fermentação malolática e
seu amadurecimento ocorre por um período
de 6 meses.

ARGENTINA

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.

HARMONIZAÇÃO

ideal para acompanhar peixe, frutos do mar,
massas com molhos cremosos, queijos semiduros e duros. Sirva a 10° C.

País: Argentina
Região: Mendoza
DO: Vale do Uco
Tipo de vinho: Vinho Branco
Uvas: 100% Chardonnay
Envelhecimento: 6 meses em barricas de
carvalho francês
Graduação alcoólica: 13,5% vol
contém sulﬁtos

Maimará

La Rioja

Notas de degustação: Amarelo com reﬂexos
dourados. Aromas e sabores de pêssegos e
pêras com um fundo sutil de baunilha Na
boca é fresco, sedoso e persistente.

Salta

San Juan

Mendoza

BUENOS AIRES

Rio Negro

OUTRAS INFORMAÇÕES
tipo de fermentação: Malolática
tempo fermentação: 70% do vinho é fermentado em tanques
de aço inoxidável, e 30% é fermentado em barricas de carvalho francês

PH: 3,5
acidez: 7g / l.
açúcar residual: 1,7 g / l.
potencial de guarda: 5 anos

