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VINHO TINTO | RED WINE ALTOS LAS HORMIGAS 

 

 
 

Vinificação: Antes da fermentação, um processo de 
triagem duplo é feito cuidadosamente. As uvas Malbec e 
Semillon são colhidas cedo e co-fermentadas a fim de 
amolecerem os taninos, realçar os aromas e de forma a 
terem mais complexidade no nariz. Já a Bonarda é 
vinificada em separado antes da mistura final, feita um par 
de meses antes do engarrafamento, a fim de manter a 
frescura de cada um dos seus componentes. A 
fermentação tem lugar em tanques separados de aço 
inoxidável, a uma temperatura de 24º a 26ºC, durante 10 
dias. Este processo é apenas composto por leveduras 
indígenas e cada tanque é provado 3 vezes por dia de 
forma a determinar o que é necessário. Por fim o vinho é 
então envelhecido por um mínimo de 9 meses em cubas 
de betão 
 
Notas de Prova: De cor ruby vermelha intensa com 
tonalidades violenta brilhante. No aroma, um bouquet 
encantador de aromas frutados, tais como morangos, 
figos e frutos vermelhos; também mostra notas de 
especiarias – cravinho - e ervas aromáticas - eucalipto e 
pinheiro. No palato é estruturado e equilibrado, 
despertando os sentidos desde o primeiro gole e 
deixando-nos a querer mais. Tem taninos delicados e 
acaba com um final longo e frutado 
 
Vai bem com…Comida Mediterrânica  

 
Castas: Bonarda (48%), Malbec (45%) e Semillón (7%) 

 

Região: Mendoza, Argentina 
 

Enologia: Alberto Antonini 
 
Teor Alcoólico: 13% 
 
Acidez Total: 6,3 g/L  
 
Açúcar Residual: 1,8 g/L 

Vinification: Malbec and Semillon grapes are harvested 

early and co-fermented, in order to soften the tannins, 

enhance the aromas and have more complexity on the 

nose. Bonarda is vinified separately before the final blend, 

which is done a couple of months before bottling in order 

to keep the freshness of each one of the components. 

Fermentation takes place in separate stainless steel tanks, 

at a temperature between 24-26°C, for 10 days. Only 

indigenous yeasts are involved in the process. 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: It has an intense red ruby color with bright 

violet hues. On the nose, a lovely bouquet of fruity aromas, 

such as strawberries, figs and red fruits; it also shows 

notes of spices – clove – and herbs – eucalyptus and pine 

tree. On the palate it is structured and balanced, 

awakening the senses from the first sip and leaving us 

wanting more. It has delicate tannins and a long, fruity 

finish 

 

It goes well with… Mediterranean Cuisine 

 
Grape Varieties: Bonarda (48%), Malbec (45%) and 
Semillón (7%) 
 

Region: Mendoza, Argentina 
 
Oenology: Alberto Antonini 
 
Alcohol Content: 13% 
 
Total Acidity: 6,3 g/L  
 
Residual Sugar: 1,8 g/L 

FICHA TÉCNICA | TECHNICAL SHEET 

 


