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PRÉMIOS W’16

Categoria de Melhor Vinho Tranquilo Rosé Diário em 2016

Nomeados Prémios W’16

abc do Vinho e da Vinha

Melhor Vinho Tranquilo Rosé Diário
uB Adega de Borba,
Adega Cooperativa de Borba, DOC Alentejo (Borba), 2015
uCastelo d’Alba, Touriga Nacional,
Rui Roboredo Madeira, DOC Douro, 2015
uContemporal, Leve
Continente, IGP Lisboa, 2015

Sponsored by

uFrei João, Porquê?,
Caves São João, DOC Bairrada, 2015
uLavradores de Feitoria,
Lavradores de Feitoria, DOC Douro, 2015

Fonte: Quinta da Giesta

Os Deuses do mundo dos vinhos – Dionísio (o Grego) e
Baco (o Romano) – favorecem os vinhos portugueses. De
modo grosseiro, os consumidores nacionais, como eu,
bebem, moderada e prazerosamente, 400 milhões de
litros anuais, com a esmagadora maioria das garrafas a
serem adquiridas em supermercado. Os bons resultados
da exportação levam, para os quatro cantos do mundo,
outros 300 milhões de litros. Mas Portugal só produz
600 milhões de litros por ano... Mesmo com caderno de
merceeiro, é fácil perceber que Portugal importa vinho
de outros países, sobretudo de Espanha, para o
revender, com mais-valias. E isso é bom! Mas num
ano de menor produção, a fileira nacional do vinho
tem problemas de abastecimento para os vinhos
que representam as regiões de produção, com
o designativo de Vinho Regional com Indicação
Geográfica (IG) ou de Vinho de Denominação de
Origem Protegida (DO). Este facto, que venho
explicando há mais de 10 anos, deve ser a base
estratégica para a subida (substancial) do preço
médio do vinho nacional. Devido à nossa arte de
vinificar e às vinhas velhas de menor produção
e maior concentração, Portugal continua a ser
um país de grandes vinhos a pequenos preços.
Não tenham dúvidas: os nossos supermercados
têm a gama de vinhos mais qualitativa do
mundo! Pela segunda vez, surge a categoria
de melhor vinho branco com uma relação
qualidade-preço tão elevada que o posiciona
como opção acertada para um consumo diário.
Os nomeados para MELHOR VINHO ROSÉ
DIÁRIO são:
Vencedor da categoria nos Prémios W’15
uQuIntA DA GIEstA, Do Dão, 2014

uMaria Saudade,
Ivin (por Quintas de Melgaço), DOC Vinho Verde, 2015
uQuinta da Giesta, Touriga Nacional,
Sociedade Agrícola Boas Quintas, DOC Dão, 2015
uQuinta de Gomariz, Padeiro,
Quinta de Gomariz, DOC Vinho Verde, 2015
uSão Filipe,
Filipe Jorge Palhoça, IGP Península de Setúbal, 2015
uSerras de Azeitão, Seleção do Enólogo,
Bacalhôa Vinhos de Portugal, IGP Península de Setúbal, 2015

Tranquilo (vinho) - Vinho que
resulta da fermentação normal
de uvas frescas ou do seu mosto.
Popularmente designa-se por vinho
de mesa ou de consumo.

