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País, Região e Sub-região
Argentina / Alto Agrelo - 
Mendoza / Luján de Cuyo

Vinhedo

Uva

Safra

Teor Alcoólico

Colheita

Vinificação

Notas de Degustação
Cor vermelho profundo com reflexos violetas. Aromas típicos de frutas 
vermelhas e negras, morango, groselha, compota de ameixa e amoras, com 
notas de chocolate. Na boca é macio, bom equilíbrio entre frutas como 
ameixas, cerejas e taninos maduros. Elegante e poderoso.

De altitude, a 1000m acima do 
nível do mar

50% Malbec, 30% Cabernet 
Sauvignon e 20% Petit Verdot 

2015

14,6%

Manual

Artesanal, com extração de 25% do suco e 
maceração por 4 dias a baixas temperaturas. 
Fermentação controlada de 14 a 18°C no início 
e 18 a 24°C no final do processo em tanques 
de concreto. Maceração pós-fermentativa por 3 
semanas. Utilização do vinho sem prensagem. 
Estágio de 60% em barricas de carvalho 
americano e 40% em carvalho francês por 18 
meses, com trabalho em turno duplo em dois 
movimentos diários para a fermentação fina em 
barris fixados sobre rodas. Engarrafamento e 
armazenamento em temperatura ideal.  

FINCA ALTORFER CUVÉE PRESIDENT

Harmonização

Sobre a Vinícola

Acompanha pratos de carnes vermelhas e molhos vermelhos, costela de 
cordeiro marinado e um bom churrasco.

A Bodega Viñas Don Martín é uma vinícola de um grupo suíço, administrada 
por pessoas que amam vinhos, produzindo-os com altíssima qualidade. 
Está situada em local com o melhor clima para a produção de vinhos de boa 
qualidade de toda a Argentina e está a pouco mais de mil metros de altitude. 
Esta região é chamada de Alto Agrelo (Luján de Cuyo), e está em Mendoza, 
que é a região produtora mais tradicional e conhecida de todo o país, sendo 
uma das regiões que melhor cultivam as uvas ícones, a Malbec. Produzem 
vinhos com paixão, por isso fazem manualmente e em todos os estágios do 
processo – como poda, adubação, colheita e fermentação – trabalham com 
extrema precisão e alinham tudo de acordo com o calendário lunar. Essa 
maneira tradicional de fazer vinho acrescenta um caráter único aos produtos 
e também conquistou diversos prêmios.  


