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LO ABARCA Nº 3 

País, Região e Sub-região
Chile, Casablanca, Vale de Lo Abarca

Uva
55% Garnacha e 45% Syrah 

Vinhedo
Distante apenas 4km do Oceano Pacífico, neblina 
constante, ventos e temperaturas muito baixas. 
Solo com depósitos marinhos. 

Colheita
Manual

Safra
2014

Teor Alcoólico
12,5%

Notas de Degustação
No nariz, apresenta notas de pimenta fresca, violetas, ervas e toque balsâmico 
atraente. Na boca, é muito fresco, volumoso, redondo, fino e equilibrado. Possui uma 
pureza que destaca sua mineralidade. Temperatura de serviço de 14ºC. Tempo de 
guarda até 15 anos. 

Harmonização
Carnes vermelhas, cordeiro e pratos picantes. 

Sobre a Vinícola
A história da vinícola começa com o sonho de sua fundadora, proprietária e enóloga: 
Maria Luz Marin. Marilu sempre quis estabelecer sua adega em Lo Abarca, mas teve 
que enfrentar muitos desafios devido ao clima extremo, falta de água, e as dúvidas de 
seus pares na indústria. Apesar de todas estas dificuldades, Marilu tornou-se em 2000 
a única mulher a ser a proprietária fundadora e produtora de um vinhedo na América do 
Sul. Conseguindo assim criar uma empresa cujos vinhos foram reconhecidos e 
premiados internacionalmente ajudando a posicionar o Chile como um produtor de 
vinhos finos de alta qualidade e alto valor de mercado. Desde a sua criação, Viña Casa 
Marín começou a produzir os melhores vinhos de clima frio do mundo. Graças às 
características especiais do seu terroir e às condições climáticas de onde está 
localizado (Lo Abarca, Vale de San Antonio), as estirpes Pinot Noir, Syrah, Sauvignon 
Blanc, Riesling, Gewürtztraminer e Sauvignon Gris desenvolvem uma gama de aromas 
e sabores extremamente equilibrados e finos, tornando-os únicos. Sua produção é 
muito delicada, sendo todos “Single Vineyard” o que significa que cada trimestre é 
colhido e vinificado separadamente. Isso mantém as características de cada setor 
dando origem a vinhos com personalidades marcantes e diferentes, que trarão grandes 
complexidades às misturas finais. Os vinhos tintos são elegantes, finos e complexos.

Vinificação
Frutas selecionadas à mão em mesa vibratória. 
Fermentação natural. Acidez natural. 
Envelhecimento de 12 meses em barris de 
carvalho francês. 


