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La Linda Sweet Viognier 
é um branco doce natural de cor 
amarela brilhante. De aromas frescos 
que lembram frutas tropicais como 
manga e banana, e notas res 
brancas. Seu paladar é vibrante, 
refrescante e encorpado. Tem um 
grande equilíbrio entre doçura e 
acidez. É um vinho fragrante e 
agradável, com graça e um nal 
amável muito expressivo. Ideal 
para desfrutar em ocasiões 
informais como aperitivo.

VINHEDOS: Elaborado com uvas de 
vinhedos de uma média de 30 anos, 

localizados em Maipú, Mendoza, a 960 
metros de altitude média.

VARIEDADE: Viognier 100%

POTENCIAL DE GUARDA: 1 ano

ENÓLOGOS: María Belén Rodriguez

DADOS DE ELABORAÇÃO:   
As uvas são colhidas manualmente. 

Realiza-se uma seleção de cachos e 
desengace. Após a passagem pela 

imprensa, o mosto vai para tanques 
de aço inoxidável onde decanta por 

24 horas. Depós da trasfega, começa 
a fermentação com leveduras 

selecionadas sob um rígido controle de 
temperatura. Quando se chega a ter 
o açúcar residual desejado (por volta 

de 60 gramas por litro) interrompe-
se a fermentação alcoólica com frio. 

suavemente e engarrafado.

SERVIÇO: Beber a uma temperatura 
de entre 6 e 8° C.

MARIDAGENS: Acompanha 
muito bem pratos de saladas que 

combinam folhas verdes com frutas 
da estação e queijos semiduros, 

também tortas de fruta. 

COMENTÁRIOS DO WINEMAKER: 
Os vinhos de La Linda transmitem 
frescor. As uvas provêm de vinhedos 
saudáveis e equilibrados, o que 
logo se traduz na vivacidade no 
vinho. La Linda é elaborado visando 
à precisão e nitidez na expressão 
frutada de cada variedade, o que 
conseguimos mediante uma colheita 

cuidada que potencia os aromas 
frescos e o caráter suculento do 
vinho. La Linda é uma coleção de 
vinhos fáceis de compreender e 
versáteis para acompanhar uma 
grande variedade de iguarias, 
preparações e, especialmente, 
experiências.

ANÁLISES BÁSICAS:

Álcool: 7,6° 
PH: 3,0
Acidez total: 8,25 g/l
Açúcar residual: 80,6 g/l

BEBER COM MODERAÇÃO. 
É PROIBIDA A VENDA A MENORES DE 18 ANOS.

www.lalinda.com /lalindavinos


