FICHA TÉCNICA

Otaviano Bodega & Viñedos

Juan de Luz Gran
Blend
TIPO: Vinho Tinto
VARIEDADE: Malbec 55,0%, Cabernet Franc 10,0%, Bonarda 26,0% e Syrah | Shiraz
9,0%
SAFRA: 2016
TERROIR: Luján de Cuyo - Mendoza
PAÍS: Argentina
ÁLCOOL: 13,5%
TEMPERATURA DE CONSUMO: 16 - 18°C °C

Elaborar grandes vinhos é sempre desafiador. A Bodega Otaviano proporciona
uma experiência única aos nossos sentidos, demonstrando toda sua expertise
enológica na concepção deste Gran Blend. Este vinho foi criado sob um novo
paradigma que favorece o desenvolvimento social e humano das pessoas que
intervêm na sua elaboração e na comunidade. A aliança estabelecida com a
Vinos De Luz, empresa que opera ações de desenvolvimento social em toda
Argentina, com a Bodega Otaviano, empresa certificada B para geração de
impacto positivo, modifica a vidas das pessoas que moram na comunidade de
Alto Agrelo. Para cada garrafa vendida, $40 são destinados ao desenvolvimento
de um programa que envolve os trabalhadores da vinícola, da vinha e da
comunidade. Cód. EAN: 7798132462133 | Cód. DUN: 17798132462130

LAUDO TÉCNICO:
Álcool: 13,5%Açúcar Residual:
1,80 g/lAcidez Total: 5,35 g/l em ácido
tartárico

ANÁLISE ORGANOLÉPTICA
VISÃO: Coloração profunda e intensa, apresentando nuances violáceas.
OLFATO: Intensamente frutado, onde as frutas negras são predominantes. Ao longo da
degustação as notas de especiarias ganham destaque. Delicados toques de tabaco e
cacau aumentam a complexidade do produto, resultando em uma experiência
harmoniosa.
PALADAR: De boa estrutura, seus taninos são marcantes, contudo, não apresentam
agressividade. No paladar, as notas frutadas ganham força e evidenciam os
descritores percebidos no olfato. De final longo e limpo.

HARMONIZAÇÃO: Charcutaria, Carré de cordeiro e Queijos maduros

PROCESSO DE VINIFICAÇÃO
- Seleção manual dos melhores cachos;- Fermentação alcoólica com temperatura
controlada (20° 25°c);- Remontagens diárias;- Descuba, baseada no uso delicado da
prensa, com separação do vinho flor;- Maturação em barricas de carvalho francês e
americano por 8 meses;- Filtração delicada antes do engarrafamento;- 12 meses de
evolução em garrafa,- Rotulagem e comercialização.

Link do produto: https://www.domno.com.br/produto/juan-de-luz-gran-blend/
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