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Vinhedo Don Melchor, D. O. Puente Alto, vale do Alto 
Maipo

Situado na base da cordilheira dos Andes, o Vinhedo 
Don Melchor está localizado na margem norte do rio 

de idade. 

plantas/ha.

seguida, aparece em profundidade uma grande 
quantidade de pedras. Estes solos garantem boa 
drenagem e baixa fertilidade, o que permite restringir o 
crescimento vegetativo das plantas e favorece o 
acúmulo e amadurecimento dos compostos fenólicos, 
muito importantes para produzir grandes vinhos 
tintos.

Em geral, o clima do vinhedo é mediterrâneo 

mm. Corresponde a uma das regiões mais frias do vale 
do Alto Maipo.

Esta temporada se caracterizou por apresentar menos 

que estiveram concentrados principalmente no inverno 
e na primavera. Por outro lado, a temperatura média 
anual foi próxima a de um ano normal, com 
temperaturas mais altas em novembro que favoreceram 

de janeiro e fevereiro, a restrição hídrica necessária na 
fase de pintor potencializou toda a produção de 
taninos e o desenvolvimento de cor nos cachos.

Posteriormente, o período de maturação entre março e 
abril foi marcado por temperaturas frescas que 
continuaram durante todo o período de colheita. Esta 
situação, ideal para uma maturação lenta dos cachos, é 
a condição perfeita para a obtenção de uma expressão 

Analisando todo o período de maturação, entre janeiro 

histórica.

Adega Don Melchor

A fermentação alcoólica é realizada em tanques de aço 

diárias durante a primeira metade da fermentação, para 
depois diminuí-los drasticamente. Completada a 
fermentação, o tanque é selado hermeticamente para 
iniciar a maceração, que dura de oito a dez dias a 

maceração, cada tanque é descubado, provado e 
selecionado pela equipe enológica e vitivinícola da Viña 
Don Melchor. Posteriormente, todos os vinhos são 

em seguida é transferido aos barris.

De cor vermelha violácea profunda. O vinho desta 
safra mostra extraordinária elegância e fruta vermelha 

groselha.

Em boca apresenta enorme riqueza de sabores, com 

sabores.

Carnes vermelhas, especialmente de cordeiro, e carnes de 
caça silvestres preparadas de diferentes maneiras: assadas, 
em guisados, em pratos com molhos de vinho tinto, 
cogumelos, alecrim e tomates, entre outros. Diferentes 
terrines e patês, especialmente de pato com trufas. 
Queijos de vaca ou de cabra, queijos secos e maturados, 
ou queijos cremosos.
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