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BORO GRAN BLEND

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

Vinhedo

Uva

Safra

Teor Alcoólico

Colheita

Vinificação

Notas de Degustação
À vista, o vinho tem uma coloração vermelha escura intensa, com linhas e 
lágrimas densas na taça com um brilho atraente. No nariz é complexo, floral e 
com notas de especiarias, pimenta e algumas notas mentoladas. Seu aroma 
é bem persistente e se apresenta em camadas. Sugerimos sempre decantá-lo 
ou esperá-lo na taça. Na boca, tem um ataque doce, full body, que repete as 
notas de especiarias. Se apresentam a groselha e a amora, dando um caráter 
único e muito equilibrado. As notas de menta dão delicadeza a esse blend.  

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% Malbec, 15% Cabernet Sauvignon, 
15% Cabernet Franc, 5% Petit Verdot e 
5% Merlot

2018 (de um vinhedo com mais de 50 
anos de produção)

14,8%

Manual diurna

Todos os vinhos que compõem 
esse assemblage foram vinificados 
separadamente. Logo, todos 
descansaram também e foram 
separados em barris de primeiro e 
segundo usos para, só então depois de 
12 meses, ser feito este corte. Descansa 
já a 12 meses engarrafados. 

Harmonização

Sobre a Vinícola

Ideal com carnes vermelhas, pratos que requerem um processo de cozimento 
longo ou na grelha. Acompanha bem carnes com presença de gordura e 
massas recheadas. É o vinho ideal para dias mais frios.

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!


