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CASA DE UCO VINEYARD SELECTION MALBEC

País, Região e Sub-região
Argentina/Mendoza/Vale de Uco-Tunuyán-Los 
Chacayes

Uva
100% Malbec

Vinhedo
De altitude, a 1.300m acima do nível do mar. Solo 
arenoso com pedras calcárias. Possui o maior e 
mais puro aquífero da região. Clima desértico com 
330 dias de sol ao ano com manhãs agradáveis e 
noites frias.

Colheita
Manual

Safra
2015

Teor Alcoólico
13,9%

Notas de Degustação
Inspirada na excepcional propriedade do Vale do Uco e seus recursos naturais, onde 
honramos o local de nascimento dos mais aclamados vinhos argentinos. Um vinho 
complexo, nascido no sopé da Cordilheira dos Andes, em solo milenar, ideal para o 
cultivo de uvas de alta qualidade. Mistura de solos rochosos que definem o que 
consideramos a expressão mais autêntica do nosso terroir.

Harmonização
Carnes vermelhas grelhadas, churrasco, cordeiro e aves com molhos vermelhos, 
massas recheadas e queijos duros e semiduros.

Sobre a Vinícola
Casa de Uco Private Vineyards & Wine Resort é um complexo turístico e vinícola com 
320 hectares localizado no Vale de Uco à beira da imponente Cordilheira dos Andes, 
sendo que 70 destes hectares são plantados com as castas malbec, pinot noir, 
chardonnay, sauvignon blanc, petit verdot, cabernet franc, torrontés e pinot grigio. Esta 
região de Mendoza é considerada como uma das nove capitais do vinho do mundo. 



Atualmente, o Vale de Uco é a nova capital do vinho premium argentino. A filosofia da 
vinícola é produzir vinhos que expressem a autenticidade do terroir segundo o enólogo 
Alberto Antonini, os agrônomos Sebastián Bisole e Fernando Coria, e o gerente de 
exportação Germán Frenk.



Os proprietários pretendem encantar seus hóspedes a ponto de torná-los algum dia 
co-proprietários ao adquirir o título de membro para a produção de vinhedos 
particulares e desfrutar das vilas exclusivas para os moradores de temporadas e férias.

Vinificação
Envelhecimento de 75% das uvas em cubas de 
concreto e os 25% restantes em grandes barris de 
carvalho (foudre) de 2.500 litros.


