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Notas de Degustação

Enólogo: Stefano Gandolini 

Las 3 Marias Vineyards Cabernet Sauvignon 2013

Cor rubi profundo, com aromas intensos de tabaco e groselha com 
sabores sutis de menta e cedro. Corpo inteiro, sobreposto com 
frutas intensas e carvalho discreto que se desenvolve no paladar 
com deliciosos taninos sedosos e um longo sabor final. A marca 
deste vinho é um equilíbrio excepcional.

Uva

Os vinhedos estão localizadas no novo e exclusivo D.O. chamado Maipo Andes, no vale do Maipo. É composto por três 
comunas ao sul da cidade de Santiago (Puente Alto, Buin e Pirque) e é um dos poucos lugares do mundo onde pode ser 
produzido o Cabernet Sauvignon de classe mundial.

Clima e Solo
Clima: Nos pés da Cordilheira dos Andes, o clima é mediterrâneo seco, com uma estação de longa maturação e sem chuva 
durante o verão e a colheita. Os dias são quentes e as noites frias são perfeitas para a obtenção de Cabernet Sauvignon de alta 
qualidade.
Solo: Nossas 3 vinhas estão localizadas nos terraços aluviais mais antigos 3 e 4. Mais de 50% do volume do solo são pequenas 
pedras de tamanho médio que proporcionam uma drenagem ideal. 25% da textura do solo é argila, o que permite uma alta 
retenção de água, entregando-a em quantidades adequadas às vinhas, para obter uma folhagem bem equilibrada e uvas 
concentradas.

Vinhedos
Vinhedos de alta densidade plantadas em 2001, 7.000 plantas / ha, localizadas no solo aluvial nº 3 e 4, que são os terraços 
aluviais mais antigos e onde é possível produzir o grande Cabernet Sauvignon do Chile. Irrigação por gotejamento em linha e 
sub-solo, copa muito equilibrada. A área total é de 70 hectares.

Cabernet Sauvignon 100% 

Denominação de origem

Colheita
80% entre 7 e 18 de abril e os 20% restantes de 8 a 10 de maio.
Amadurecimento
22 meses em barricas novas de carvalho francês de grão extra fino, 
torra média. 6 cooperativas selecionadas dentre as melhores 
florestas. Processo de secagem muito longo, de 3 a 5 anos. Este 
tipo de secagem, origem das madeiras e tipo de torra permitem 
respeitar e exaltar os aromas primários e construir uma 
estrutura muito fina dos vinhos.
Filtrado 
Não filtrado e não clarificado.
Análise básica
Álcool: 14,5 °
pH: 3,48
Acidez Total (H2SO4): 3,9 g / lt
Acidez volátil (C2H4O2): 0,9 g / lt
Açúcar Residual: 2,09 g / lt
Extrato seco: 32,92 g / lt
Pressão de CO2: 240 mg / lt

Produção
De 7-8 toneladas / ha de acordo com o lote e uma produção de 
1-2 kg / planta.
Safra

Em termos gerais, pode ser descrito como um ano frio nas áreas 
costeiras e temperaturas médias nas áreas do vale interior, como D.O. 
Maipo Andes. A primavera apresentou dois eventos chuvosos que 
induziram bom vigor nas bagas maiores. Solos de alta drenagem, 
como terraços aluviais, conseguiram ter copas bem equilibradas. 
Janeiro apresentou temperaturas médias mais baixas que 
o normal e fevereiro apresentou alguma nebulosidade (isso é
completamente incomum nessa área). A evolução dos açúcares foi
moderada e a maturidade fisiológica da planta foi atrasada o suficiente
em relação a um ano normal. Dessa forma, o pico de frutas frescas
das bagas da colheita foi adiado por 14 dias. Este atraso na
maturidade manifestou-se na alta expressão aromática dos vinhos
acompanhada por uma boca opulenta e voluptuosa com grande finura
de taninos.
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