
VARIETAL

LOCALIZAÇÃO DO 
VINHEDO

ALTITUDE

COLHEITA

FERMENTAÇÃO

ANALISE

COSERVAÇÃO

Manual en recipientes de 15 kgs.

Álcool: 14,1 %                 -  PH: 3,75  

Acidade total: 4.80 g/l      -  Açúcar: 2,08 g/l

TASTING NOTES

-

Em tanques de aço inoxidável com levaduras indígenas do vinhedo. 

Tempo de fermentação e maceração 30 días a 28ºC.  De duas a três 

remontagens por dia com elevação automática e dosagem controlada 

de oxigênio. Fermentação malolatica em barrica.

PRODUTOR / VINÍCOLA Andes Growers

WINEMAKER José Di Marco

SAFRA

Destacado por una personalidad ambigua, Mefistófeles se lo presenta por un lado como una 
figura trágica, un ser obsesionado con desviar a los hombres geniales del camino de la justicia 
y la verdad. Por otro, aparece como un representante refinado y distinguido del mal, dueño 
de una mente fría, calculadora, racional, con una poderosa lógica discursiva.  Al igual que el 
príncipe de las tiniebles, este vino posee una gran ambigüedad, pero de sabores y aromas 
amalgamados por sus 14 meses de paso por madera. Quien pueda disfrutar este elíxir estará 
protegido de este cruel demonio, o al menos pasará un momento inolvidable…
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50% Malbec (Valle de Uco) - 50% Malbec (Lujan de Cuyo) 

100% do vinho conservado em media 14 meses em barricas de 

carvalho  francês 70% e americano 30%.  

La Consulta (Valle de Uco): Vinhedo de 34 hectares em espaldeira 

plantados em 2007. Produção media de 9.500 kg por hectare. Agrelo 

(Lujan de Cuyo): Vinhedo de 25 hectares em espaldeira plantados em 

1998. Produção media de 9.000 kg por hectare   

La Consulta 1.100 m.s.n.n. - Agrelo 950 m.s.n.m.

Esse blend de malbecs combina com maestria dois ícones de Mendoza. Este gran 
reserva, possui um perfil elegante e definido, cor purpura profunda. Seus aromas 
de frutos vermelhos maduros, ameixas e amoras combinam-se com as delicadas 
notas de baunilha oriundas do carvalho francês. Aromas picantes de grafite e 
licor também serão apreciados neste vinho ao longo dos anos. Ao paladar, harmôni-
co, frutado, também potente e mineral, com final intenso e prolongado.


