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VINHO TINTO | RED WINE ALTOS LAS HORMIGAS MALBEC CLASSICO 

 

 
 

 
Vinificação: 100% das uvas Malbec são colhidas à mão. 
Após um cuidadoso e duplo processo de triagem, as uvas 
são prensadas suavemente e fermentadas com leveduras 
indígenas de forma a exprimir a vinha de onde vêm. A 
fermentação tem lugar em tanques separados de aço 
inoxidável entre os 24º e os 28ºC, durante 10 dias. Cada 
tanque é testado três vezes por dia de forma a determinar 
o que é preciso. Por fim o vinho é então envelhecido 
durante 9 meses no mínimo em cubas de betão 
 

 
Notas de Prova: Este é um Malbec com uma cor vermelha 
ruby intensa, mostrando tons profundos de violeta. No 
aroma é muito expressivo, apresentando notas de frutos 
vermelhos, ameixas, cerejas e framboesas. Tem também 
aromas subtis de casca de laranja e “jarilla”, uma planta 
típica de Mendoza. No palato é fresco, com acidez suave 
que percorre a boca. É um vinho concentrado, suculento 
e muito equilibrado, com um final longo e agradável 
 
 
 
 
Vai bem com…Carnes Vermelhas, Massas ou Legumes 
Grelhados 
 
 
Castas: Malbec 

 

Região: Mendoza, Argentina 
 

Enologia: Alberto Antonini 
 
Teor Alcoólico: 13,5% 
 
Acidez Total: 5,16 g/L  
 
Açúcar Residual: 2,5 g/L 
 

 

Vinification: 100% Malbec grapes harvested by hand. 

After a careful, double sorting process, the grapes are 

softly pressed and fermented with indigenous yeasts in 

order to express the vineyard they come from. 

Fermentation takes place in separate stainless steel tanks 

between 24- 28°C for 10 days. Each tank is tasted three 

times a day to determine what is needed. The wine is then 

aged for a minimum of 9 months in concrete vats 

 

Tasting Notes: This is a Malbec with an intense ruby red 

color, showing deep violet hues. It is very expressive on the 

nose, presenting notes of red fruits, plums, cherries and 

raspberries. It also has subtle aromas of orange rinds and 

“jarilla”, a typical plant from Mendoza. The entry in the 

palate is very fresh, with a soft acidity that travels through 

the mouth. It is a concentrated, juicy and very balanced 

wine, with a long and pleasant finish 

 

 

 

It goes well with… Red Meat, Pasta or Grilled Vegetables 

 

 

Grape Varieties: Malbec 

 
Region: Mendoza, Argentina 
 
Oenology: Alberto Antonini 
 
Alcohol Content: 13,5% 
 
Total Acidity: 5,16 g/L  
 
Residual Sugar: 2,5 g/L 
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