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PRÉMIOS W’16

Categoria de Melhor Vinho Fortificado, Diário, em 2016
Abram alas para os Reis e Senhores, Masters of the
Universe! Se houvesse uma grande convenção mundial
que reunisse a produção de todos os vinhos da Terra; se
essa convenção funcionasse como uma espécie de Jogos
Olímpicos que louvasse os eleitos, então na categoria
de vinhos fortificados, Portugal seria número 1.
Os açúcares das uvas são, propositadamente,
impedidos de se transformar em álcool, através
da paragem fermentativa provocada pela adição
brusca de aguardente ou álcool vínicos que
aumenta significativamente o teor alcoólico do
vinho/mosto, inibindo por intoxicação a acção
das leveduras. O momento em que se procede
à aguardentação é transcendente na definição
do grau de doçura final do vinho. Se for logo
no arranque do processo fermentativo,
então o produto final conterá uma forte
concentração de açúcar residual. Pelo
contrário, a aguardentação na fase final da
fermentação implicará a criação de vinhos
praticamente secos. Podemos e devemos
consumir, prazerosa e regularmente, um
vinho fortificado, do Porto, Madeira ou
Moscatel. Por isso surge, pela primeira vez,
o Prémio W para melhor vinho fortificado
com preço adequado a um consumo diário,
acompanhando a sobremesa ou finalizando
a refeição, com ou sem queijo.

Nomeados Prémios W’16

abc do Vinho e da Vinha

Melhor Vinho Fortificado Diário
uAdega de Favaios, Moscatel do Douro, Reserva,
Adega de Favaios, DOC Moscatel do Douro
uAdega de Pegões, Moscatel Roxo,
Coop. Agrícola de Pegões, DOC Setúbal

(n.d.),

Fortificado (vinho) - Vinho de
elevado grau alcoólico proveniente
de mostos cuja fermentação
foi interrompida pela adição de
aguardente vínica ou álcool vínico.

uAlambre, Moscatel Roxo,
José Maria da Fonseca, DOC Setúbal, 2010
uBacalhôa, Moscatel Roxo, 5 Anos,
Bacalhôa Vinhos de Portugal, DOC Setúbal
uContemporal, 10 Anos,
Continente, DOC Porto
uCroft, Platinum,
Croft, DOC Porto

Sponsored by

Reserva,

uDalva, Late Bottled Vintage,
C. da Silva, DOC Porto, 2010
uDow’s, Fine White,
Dow’s Port, DOC Porto

(n.d.),

uFerreira, D. Antónia,
Sogrape Vinhos, DOC Porto

Reserva,

uKopke, Fine Tawny, (n.d.),
Sogevinus, Kopke, DOC Porto

prova de vinhos soalheiro
garraf. 5 estrelas, 2 de Setembro

vindouro
festa pombalina

S. João da pesqueira
2-4 de setembro
Vencedor da categoria nos Prémios W’15
uBacalhôa, Moscatel de Setúbal,
DO Setúbal, 2012

