
Quando se fala em Malbec, se fala em expressão de frutos vermelhos, 
em flores e especiarias. O Mairena Reserva Malbec é tudo isso e mais. 
As uvas foram selecionadas de um vinhedo antigo, localizado na pare 
alta do município de Luján de Cuyo. Foram colhidas no início do ponto 
ótimo de amadurecimento, para obter cachos com diversidade de 
aromas e sabores, e uma acidez que permite distinguir cada uma de 
suas notas de forma nítida e separadamente. Após a fermentação, o 
vinho envelhece durante 12 meses em barricas francesas de primeiro, 
segundo e terceiro uso, para adquirir mais corpo e complexidade. Isto 
é indispensável para vinhos de alta linhagem. O resultado é um amplo 
leque de aromas e sabores, com ameixa fresca, cereja e violeta, e 
delicadas notas de especiarias, baunilha, chocolate e fumaça.  A linha 
reserva procura o equilíbrio entre a fruta e a madeira, 50 & 50, mas 
com a fruta se evidenciando 
primeiro, e mostrando a 
tipicidade e a identidade de 
cada componente. A madei-
ra aparece em segundo 
lugar, para completar a 
experiência com classe e a 
elegância. Na boca é um 
vinho complexo, com 
taninos marcantes. 
Recomendamos harmonizar 
com queijos estacionados e 
carne de boi, especialmente 
grelhada. Este Malbec 
harmoniza também com 
momentos únicos, ocasiões 
onde a música, a comida e a 
companhia complementam 
todas as outras sensações 
desfrutadas.

2015
Malbec 100%
Ugarteche - Luján de Cuyo  
1000 m.a.n.m.
200 mm
Espaldeira alta

Irrigação por gotejamento

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

Manual, em caixas plásticas

Em tanques de concreto, 
a 24°C
12 meses em carvalho francês

Gabriel L. Blanco 
Giuseppe Franceschini

14% v/v

2,51 g/l

5,06g/l
3,7
Abrir 30 minutos antes 
y servir entre 14° e 16°C 
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SOLO                       

COLHEITA               
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CONSULTOR 
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AÇÚCAR 
RESIDUAL                 
ACIDEZ TOTAL        
PH                               
SERVIÇO                  
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