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A HISTÓRIA
Viña Maquis está associada à produção de vinhos
desde o século XVIII, época em que as vinhas
pertenciam à congregação dos Jesuítas
Compañía de Jesús, situada no Vale de
Colchagua, que utilizava as terras para a
vinificação.
Durante o século 19, Viña Maquis pertenceu a
dois ex-presidentes do Chile, Federico Errázuriz
Zañartu e Federico Errázuriz Echaurrren, que
organizaram reuniões de gabinete neste vale.
Para que os ministros pudessem chegar ao setor,
foram construídas pontes de tijolos, que hoje
fazem parte do patrimônio histórico e cultural da
região.
Em 1916, a Viña Maquis foi adquirida pela família
Hurtado. Depois, em 1926-1927, o Engenheiro
Ignacio Hurtado, com apenas 23 anos, construiu a
primeira adega de vinificação e envelhecimento
em Viña Maquis. A vinícola, em vigor até hoje,
iniciou a produção e comercialização de vinhos de
alto padrão.

Viña Maquis é uma das vinícolas mais antigas do
Vale do Colchagua e pertence à família Hurtado
há mais de quatro gerações.

A HISTÓRIA

Em 2002, após algumas décadas dirigindo e
desenhando a estratégia comercial da vinícola, a
família Hurtado deu início à construção de uma
nova adega de vinificação e armazenamento.
Uma vinícola de ponta e sustentável, que facilita a
elaboração do vinho para que possa expressar o
melhor de cada variedade cultivada no Vale do
Colchagua.
Muito do processo de vinificação em Viña Maquis
continua a ser muito artesanal e manual. O
objetivo é que a uva seja intervencionada o
mínimo possível para que possa mostrar todo o
seu
potencial
através
do
cuidado
e
profissionalismo que só a equipa da Viña Maquis
pode oferecer.

VINHEDOS

Viña Maquis está localizada no coração do Vale
de Colchagua, entre o rio Tinguiririca e a rio de
Chimbarongo. Ambos os afluentes atuam como
corredores para as brisas costeiras que protegem
os vinhedos da geada na primavera e das altas
temperaturas no verão. Estas brisas têm um efeito
muito importante durante o verão, pois
conseguem baixar as temperaturas nas vinhas
entre 2 a 3 ° C, o que permite obter vinhos de
grande intensidade aromática, frescura, vibrantes
na boca e com menos álcool graduação.

Graças ao rio Tinquirica e ao estuário do
Chimbarongo, Viña Maquis possui vinhedos com
solos de origem aluvial com alto teor de argila
sobre cascalhos em diferentes profundidades.
Possuem excelente drenagem e baixo teor de
nitrogênio, o que permite o crescimento de
plantas bem balanceadas e com vigor médio.
Para 100% da superfície, o sistema de irrigação é
o gotejamento, o que permite controlar o
abastecimento de água, fator fundamental na
produção de uvas de qualidade.
Estas características únicas permitem que as
uvas cresçam mais pequenas, mas com elevada
concentração de sabores e aromas, com taninos
muito elegantes.
Estas condições distinguem Maquis das restantes
vinhas do Vale de Colchagua e, em geral,
explicam porque esta vinha é um lugar tão
especial e único para o cultivo de vinhas tintas
como Cabernet Franc - uma casta emblemática
da Viña Maquis -, Carménère, Malbec , entre
outros.
Durante as últimas décadas, a família Hurtado
replantou os mais de 100 hectares de Viña
Maquis com variedades nobres de seleção em
massa de Cabernet Franc, Carmenere, Syrah,
Petit Verdot, Cabernet Sauvignon e Malbec.

VINHEDOS

EQUIPE
A nossa equipe é liderada por Ricardo
Rivadeneira
Hurtado
partilha
juventude,
experiência, paixão pela qualidade e pelo
desenvolvimento de vinhos únicos que traduzam
o melhor do terroir do Vale de Colchagua e das
suas vinhas.

PRINCIPAIS CASTAS
Cabernet Franc
Produz vinhos de corpo leve a médio, cor de
média profundidade, com boa acidez e macios.
Aromas evidentes de frutos negros e vermelhos
como groselha e framboesa, notas florais de
violetas, dependendo da região algum toque
mineral, de pimenta e notas vegetais. Além de
fazer parte do corte bordalês, também está
presente no Vale do Loire onde é a principal casta
tinta.

Cabernet Sauvignon
É uma casta internacional resultado do
cruzamento natural da Cabernet Franc com a
Sauvignon Blanc, originária de Bordeaux na
França. talvez seja a casta mais conhecida no
mundo. Conquistou a confiança dos produtores
em todo o mundo por sua capacidade de
adaptação, sua força e pelos resultados
alcançados. Proporciona aos vinhos cor profunda,
um amplo leque aromático com notas herbáceas
principalmente de pimentão, frutadas a frutas
vermelhas e negras, tabaco, especiarias e tostado,
grau alcoólico mais elevado em climas mais
quente, normalmente encorpado, boa acidez e
taninos firmes garantindo
estrutura para
envelhecer por muitos anos. Em climas mais frios
se apresenta com corpo um pouco mais leve e
elegante. Faz parte junto com a Cabernet Franc e
com a Merlot do trio do corte bordalês.

PRINCIPAIS CASTAS
Carmenérè
Quando colhida antes de completada sua
maturação ideal essa casta aporta aos vinhos
aromas vegetais de folha de tomates intensos, e
desagradáveis, desequilibrando os vinhos. Porém
quando bem madura produz vinhos de cor rubi
profundo, pouco translúcido, aromas que lembram
frutas vermelhas, terra molhada, e pimenta preta,
se passado em barricas pode apresentar baunilha,
chocolate, tabaco. De médio corpo para
encorpado, tanino presente, mas normalmente
com bom equilíbrio, boa acidez, aguenta bem a
guarda. Harmoniza com carnes vermelhas,
massas com molho de tomate, queijos maduros, e
até frutos do mar em preparo com caldos densos.
A Carmenère é a casta ícone do Chile, e o mundo
hoje só pode degustar seus vinhos graças aos
chilenos.

PRINCIPAIS CASTAS
Malbec
Apimentada e rica na Argentina, toque de caça,
abundante em groselha, fumaça e alcaçuz em
Cahors, sua terra natal. É uma das cinco uvas
tintas permitidas em Bordeaux, se adaptou
maravilhosamente bem na Argentina onde gera
vinhos completamente diferentes dos seus
exemplares franceses que normalmente são mais
fechados e austeros. Em terras Argentinas produz
vinhos vivazes, aveludados, com alto teor
alcoólico, e boa acidez. Em corte oferece vinhos
bons para serem apreciados jovens, e também
mais maduros.

Viña Maquis
Expressão única ente dois rios.

DICAS
COMO GELAR VINHOS BRANCOS E ROSÉS

TIPOS DE TAÇA

 Balde de gelo: 1/3 gelo e 2/3 de água - Tempo:
durante 30 minutos, se o vinho estiver
previamente
armazenado
em
adega
climatizada em 16ºC ou 50 minutos, se o
vinho estiver à temperatura ambiente.

As taças ideais para o consumo de vinhos brancos
e rosés devem considerar que a temperatura de
serviço deve ser mantida baixa, assim, não
devemos usar taças muito grandes, tão pouco
servir quantidades muito grandes de vinho que
facilitem seu aquecimento!

 Geladeira: 2 a 3 horas.
Não é recomendado degustar vinhos brancos e
rosés excessivamente gelados: interfere na
percepção da complexidade do sabor. Quanto
maior a complexidade, maior a temperatura de
serviço.

Temperatura Ideal para vinhos de verão
Recomendado uma temperatura de serviço
de 6ºC a 10ºC.

Alguns especialistas acreditam que uma taça mais
arredondada, permite mostrar o verdadeiro
potencial do vinho, explorando a fundo seus
aromas e sabores.
Já estão disponíveis
modelos modernos
de taças que se
propõem a realçar
cada aspecto da
experiência
sensorial do vinho!

DICAS
COMO RESFRIAR VINHOS TINTOS

TIPOS DE TAÇA

 Balde de gelo: 1/3 gelo e 2/3 de água - Tempo:
durante 05 a 10 minutos, se o vinho não
estiver previamente armazenado em adega
climatizada em 16ºC ou seja, se o vinho
estiver à temperatura ambiente habitual em
nosso país.

As taças ideais para o consumo de vinhos tintos
devem considerar que a temperatura de serviço
deve ser mantida, assim, devemos usar taças
maiores, que permitam a evolução do vinho
durante o tempo de consumo.

Não é recomendado degustar vinhos tintos
excessivamente frios: interfere na percepção da
complexidade do sabor. Quanto maior a
complexidade, maior a temperatura de serviço.

Temperatura Ideal para vinhos de tintos
Recomendado uma temperatura de serviço
De 16ºC a 20ºC.

Alguns especialistas acreditam que uma taça mais
arredondada e bojuda, permite mostrar o
verdadeiro potencial do vinho, explorando a fundo
seus aromas e sabores.
Já estão disponíveis
modelos modernos
de taças que se
propõem a realçar
cada aspecto da
experiência
sensorial do vinho!

CARACTERÍSTICAS E HARMONIZAÇÕES
Maquis Gran Reserva Cabernet
Sauvignon
Grau: 14% vol.
Castas: Cabernet Sauvignon
Vinificação: Colheita e seleção de
cachos e uvas 100% manual. Tanques
de inox de enchimento por gravidade e
bombeamentos
moderados
em
frequência e intensidade.
Apreciação: Cor vermelha brilhante.
Possui fruta vermelha limpa e fresca
marcada, destacando as notas de
ameixas e um toque de cereja preta. Na
boca o vinho apresenta um corpo muito
elegante e fantástica estrutura tânica,
com um excelente equilíbrio entre fruta
fresca e complexidade. O final é longo e
delicado.
Harmonização
Carnes
vermelhas,
queijos intensos e massas com molhos
vermelhos.

Maquis Gran Reserva Carménère
Grau: 14% vol.
Castas: Carmenérè
Vinificação: Colheita e seleção de
cachos e uvas 100% manual. Tanques
de inox de enchimento por gravidade e
bombeamentos
moderados
em
frequência e intensidade.
Apreciação: Coloração vermelho rubi, e
brilhante. Notas de frutas vermelhas e
marzipã com sutileza pelas nuances de
cravo, canela e cacau, resultando em
um equilíbrio entre fruta e madeira.
Notas
aromáticas
se
repetem,
mostrando uma grande consistência. O
final de boca revela mais a madeira,
deixando aparecer algumas notas
tostadas, de café e pimenta.
Harmonização
Assados,
cordeiros,
caça, cozidos de longa preparação.

CARACTERÍSTICAS E HARMONIZAÇÕES
Maquis Gran Reserva Cabernet
Franc
Grau: 14% vol.
Castas: Cabernet Franc
Vinificação: Colheita e seleção de cachos
e uvas 100% manual. Tanques de inox de
enchimento
por
gravidade
e
bombeamentos moderados em frequência
e intensidade.
Apreciação: Cor vermelha brilhante
intensa. Frutas vermelhas frescas,
framboesas, mirtilos e ameixa, alguns
toques florais e tabaco. Na boca é
profundo e elegante, onde a sua estrutura
assenta na qualidade dos seus taninos e
na frescura natural do produto das vinhas
únicas que lhe dão origem.
Harmonização
Carnes
vermelhas,
assados, cordeiros e massas.

Este produto é um oferecimento especial da Cave D’Or em parceria com a Viña Maquis uma empresa, reconhecida
internacionalmente e produz vinhos chilenos que alinham tradição e tecnologia inovadora. Conheça nossos produtos e
surpreenda-se!
A DOCWINE é uma jovem importadora de vinhos, localizada no Rio de Janeiro, mas que nasceu em Portugal, país que tem o
mais antigo sistema de região demarcada do mundo, “a do Douro”. Com a expansão para França e Itália surgiram parcerias de
tradição e prestigio, capazes de trazer vinhos agradáveis, de alto valor e excelente custo benefício. Nossa missão é surpreender
nossos clientes com rótulos que transmitam a alma e a qualidade dos vinhos do Velho Mundo!
A Cave D'Or é um charmoso bistrô localizado no Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro. Oferecemos uma grande variedade
de vinhos e bebidas finas de diversos países, além de uma deliciosa delicatessen que surpreende com as mais inesquecíveis
harmonizações. Disponibilizamos cursos, festivais, confrarias, além de eventos fechados para grupos ou empresas, sempre com
a qualidade da Cave D’or.
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