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BORO BLEND DE BLANCAS

País, Região e Sub-região
Argentina / Mendoza / Luján de Cuyo – 
Ugarteche divisa com Agrelo

Vinhedo

Uva

Safra

Teor Alcoólico

Colheita

Vinificação

Notas de Degustação
De tonalidade viva que remete a ouro, é um vinho fresco e elegante. Com 
notas selvagens, no nariz é bem delicado, fresco e ao mesmo tempo apresenta 
uma complexidade interessante. Frutas tropicais, tais como abacaxi e 
maracujá se destacam de entrada e sua intensidade é mediana apresentando 
notas de flores brancas. Na boca, sua entrada é suculenta, compacta e fresca. 
Sua acidez é bem homogeneizada, proporcionando um ótimo equilíbrio 
para este vinho. De boca média, se nota um bom equilíbrio resultante deste 
assemblage (Chardonnay, Pedro Ximenez e Sémillon). Final persistente, fresco 
e elegante. Ideal para consumir em dias quentes.

De altitude, entre 780 e 900m acima do 
nível do mar. Solo muito compactado, 
de barro arenoso, especialmente nas 
plantações de Chardonnay e Malbec 
com 25 anos, e de rochas profundas pela 
proximidade com terrenos aluviais com 
vinhas plantadas há mais de 45 anos.  

60% Chardonnay, 36% Pedro Ximenez e 
4% Sémillon

2019

12,8%

Manual diurna

Fermentado naturalmente em tanque 
de microvinificação com leveduras 
selecionadas.

Harmonização

Sobre a Vinícola

Acompanha muito bem mariscos, peixes grelhados ou crus (ceviches e sushis/
sashimis). Também é uma ótima companhia para uma tábua de queijos suaves, 
massas leves e risotos feitos ou acompanhados com carnes brancas. 

Las Meninas é um projeto familiar que surgiu da necessidade de estabelecer 
raízes em Mendoza, província na qual Andrés, um dos donos, nasceu e 
cresceu. A partir do desejo de se conectar à sua terra, aos hábitos de sua 
família natal e da paixão que ele e sua esposa Carolina compartilham pelo 
vinho, buscaram um lugar com 24 hectares, onde hoje plantam suas próprias 
videiras de Malbec, Chardonnay, Sémillon, Chenin e Pedro Ximenez, produzem 
seu próprio vinho e recebem turistas para uma degustação ao estilo picnic no 
campo. O nome Las Meninas foi dado pensando em suas duas filhas: a mais 
velha nascida no Chile e a mais nova, em Porto Rico. Durante os 10 primeiros 
anos deste matrimônio, metade brasileiro e metade argentino. A mistura entre 
o espanhol do “La” com o português “Meninas” representa a linguagem desta 
família que comporta diferentes origens e territórios. O nome BORO dado à 
primeira linha de vinhos deste projeto é a síntese exata da pluralidade cultural 
da família. Boro é o único elemento químico da natureza formado por uma 
mistura de outros elementos, sendo assim um elemento escasso de formação 
única. É o que hoje querem oferecer aos clientes: poucas garrafas de um vinho 
feito com a melhor matéria prima por profissionais com muita experiência, 
paixão e respeito pelo resultado final. Um brinde às raízes e ao prazer de dividir 
uma taça com as melhores companhias!


