
A linha Familia Blanco é a máxima expressão de nossos vinhos. O 
Sauvignon Blanc da safra 2017 é um vinho com perfil clássico, muito 
europeu. As uvas provêm de vinhedos próprios localizados em 
Ugarteche -Luján de Cuyo-, que são colhidas em duas etapas para 
garantir um amplo leque de aromas e sabores. A fermentação ocorreu 
em barricas, e foi envelhecido durante 12 meses em carvalho francês 
dos bosques de Vosges e Jupille, específicos para variedades brancas. 
Sua acidez, o tipo de elaboração e a qualidade das uvas, conferem um 
potencial de guarda que supera os 7 anos. O Familia Blanco Sauvignon 
Blanc 2017 é o resultado do extremo cuidado dado a esta variedade. 
Apresenta uma entrada potente, enche o paladar de sabor e termina 
com um retrogosto longo e complexo. A acidez característica dos 
Sauvignon Blancs se 
equilibra com a untuosidade 
conferida pela fermentação 
no carvalho. Definitivamente 
é um vinho para momentos 
únicos e ocasiões especiais. 
Harmoniza muito bem com o 
típico prato chileno de 
amêijoa-macha com 
parmesão, pastel de centolla, 
peixe grelhado ou na mantei-
ga negra, e com risotto de 
abóbora. O Familia Blanco 
Sauvignon Blanc 2017 foi 
escolhido o Melhor Vinho 
Branco Argentino no concur-
so White Wine Wave 2018, e 
obteve 92 pontos do Master 
of Wine inglês Tim Atkin 
nesse mesmo ano.

2017
Sauvignon Blanc

Ugarteche - Luján de Cuyo  
1000 m.s.n.m.
200 mm
Espaldeira alta

Irrigação por gotejamento

De origem aluvial. Limoso e 
pedregoso, com escassa 
matéria orgânica.

Manual, em caixas plásticas

Em barricas de carvalho, a uma 
temperatura média de 15°C, 
com picos de 23°C

12 meses em carvalho francês
Gabriel L. Blanco 
Giuseppe Franceschini

12,5% v/v
1,8 g/l
6,35 g/l
3,37
Abrir 50 minutos antes 
y servir entre 12° e 14°C 
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SAUVIGNON BLANC
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