CASA EL ENEMIGO
LOKALITA: Argentina, Mendoza
ROZLOHA VINIC: 30 ha
PODLOŽÍ: Vápenaté, kamenité, hlinité, hlinito-písčité
ODRŮDY: Malbec, Cabernet Franc, Cabernet
Sauvignon, Petit Verdot, Bonarda, Chardonnay,
Viognier
TOP VÍNO: Gran Enemigo "Gualtallary", Gran
Enemigo "Agrelo", Gran Enemigo
TECHNOLOG: Alejandro Vigil
KONTAKT: Videla Aranda 7008, M5519 Maipú,
Mendoza, Argentina
WEB: www.enemigowines.com

Když se dvě romantické duše, Alejandro Vigil (viz foto) a Adrianna Catena, v roce 2009 vrátili z argentinského
velvyslanectví v Londýně, kde Nicolas Catena obdržel ocenění Decanter Man of the Year, už věděli, jak moc je
jejich vnímání světa podobné a rozhodli se udělat společné víno.
Ona je vystudovanou historičkou z Oxfordu, on vyhlášeným specialistou na půdu a od roku 2002 hlavním
enologem ve vinařství Catena Zapata. Fascinováni Dostojevským a Cortázarem, vášní pro filozofii, staré knihy,
živou hudbu a vynikající jídlo je spojilo a rozhodli se udělat nejjemnější víno v Mendoze.
Soudě podle ohlasu, jejich úsilí nebylo marné. Mezi jejich špičkovými víny postavenými hlavně na odrůdách
Cabernet Franc a Malbec obzvláště vyniká to s názvem Gran Enemigo ze single vinice „Gualtallary" s vápenatým
podložím, vyrobené majoritně z Cabernetu Franc. Dostalo totiž nejvyšší hodnocení, které kdy bylo uděleno
Robertem Parkerem (Wine Advocate) čistému Cabernetu Franc.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALIFEA s.r.o., Zborovská 739/32, Praha 5, IČ 27229734
+420 734 777 333, www.alifea.cz, alifea@alifea.cz

Červená vína
Gran Enemigo „Gualtallary“
Odrůda:
85 % Cabernet Franc, 15 % Malbec
Vinice:
Single vinice, 1470 m. n. m.; 10.000 keřů/ha; podloží aluviální s pískem a vápencem
Vinifikace: Ruční sběr ve čtyřech fázích (mezi prvním a posledním sběrem je cca 6 týdnů), studená macerace
cca 5 dní, fermentace na kvasinkách z vinice (30 % hroznů v celku) ve starších baricích (druhé a třetí
použití) při průměrné teplotě 22 °C, dalších cca 23 dní macerace. Následuje 7 měsíců zrání
v 500litrových francouzských dubových sudech.
Ocenění:
Wine Advocate: 2011 - 98, 2010 - 97; Wine Spectator: 2011- 93, 2010 - 92

Gran Enemigo
Odrůda:
73 % Cabernet Franc, 12 % Cabernet Sauvignon, 10 % Petit Verdot, 5 % Malbec
Vinice:
930 až 1470 m. n. m.; podloží vápenaté, hlinito-písčité a písčité
Vinifikace: Ruční sběr ve čtyřech fázích (mezi prvním a posledním sběrem je cca 6 týdnů), studená macerace
cca 5 dní, fermentace na kvasinkách z vinice (30 % hroznů v celku) ve starších baricích (druhé a třetí
použití) při průměrné teplotě 22 °C, dalších cca 23 dní macerace. Následuje 18 měsíců zrání
ve francouzských a amerických dubových sudech (35 % nových).
Ocenění:
Wine Advocate: 2011 - 85; Wine Spectator: 2011 - 90, 2010 - 94

Cabernet Franc
Odrůda:
92 % Cabernet Franc, 8% Malbec
Vinice:
1400 až 1470 m. n. m.; vápenaté podloží
Vinifikace: Ruční sběr v pěti fázích cca po 9 dnech (tedy mezi prvním a posledním sběrem je 5 týdnů),
fermentace na kvasinkách z vinice ve 100 let starých alsaských sudech, které byly v Mendoze nově
vypáleny pro větší jemnost, při maximální teplotě 28 °C po dobu 22 dní, 28 dní macerace. Následuje
16 měsíců zrání ve francouzských dubových sudech (20 % nových).
Ocenění:
Wine Advocate: 2013 - 93, 2011 - 92; Wine Spectator: 2011 - 91

Malbec
Odrůda:
89 % Malbec, 6 % Cabernet Franc, 5 % Petit Verdot
Vinice:
1400 až 1470 m. n. m.; vápenaté podloží
Vinifikace: Fermentace na kvasinkách z vinice částečně ve francouzských baricích a částečně v betonových
nádržích při maximální teplotě 29 °C po dobu 20 dní, 30 dní macerace. Následuje zrání v 500litrových
francouzských sudech.
Ocenění:
Wine Advocate: 2013 - 89, 2012 - 88; Wine Spectator: 2013 - 89, 2012 - 92

Bílá vína
Chardonnay
Odrůda:
100 % Chardonnay
Vinice:
1400 až 1500 m. n. m.; vápenaté podloží
Vinifikace: Víno kvasí na kvasinkách z vinice a je uděláno podobně jako vína z oblasti Jura zrající pod flórem
neboli tenkou vrstvou kvasinek chránící víno před oxidací. Fermentace i zrání probíhají v 500litrových
francouzkých dubových sudech (35 % nových).
Ocenění:
Wine Advocate: 2013 - 93, 2012 - 87; Wine Spectator: 2014 - 90, 2013 - 87
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