NOTA DE PREMSA
50 anys del vi de cuina Gran Chef
Pinord, instal·lada a Vilafranca del Penedès, celebra aquest 2010 els 50 anys del seu
emblemàtic vi de cuina Gran Chef, un vi anyenc de criança amb onze herbes
seleccionades curosament degudament barrejada i macerada durant un temps.
La idea original de crear un vi per a cuinar és de la matriarca de la família Tetas
Marrugat, Antònia Marrugat, que trobava a faltar, en les seves receptes més
tradicionals, un vi especial per a elles, que donés un gust més saborós als seus
guisats. I és que la costum d’incorporar el vi com un element més d’una recepta prové
ja de les antigues cultures grega i romana. Una costum que es va transmetre de
generació en generació i que va animar a Antònia Marrugat a crear el Gran Chef. Des
del seu llançament, ha estat un dels vins més apreciats pels consumidors, un dels
pioners a la seva època i encara segueix estable en les seves ventes.
El Gran Chef es comercialitza en grans superfícies, supermercats i establiments
especializats de tot Espanya. El consumidor el coneix i confía en ell per als seus plats
entre els quals s’hi inclouen tot tipus de rostits, peixos al forn o bullits, estofats, salses,
maceracions, etc...
Amb aspecte brillant i un to daurat vell, s’aprecien en la seva aroma les diferents
herbes utilitzades. Per a preparar el Gran Chef, es parteix se parte d’un vi anyenc
d’alta graduació perquè pugui mantenir la seva estructura durant la maceració amb les
herbes i, d’aquesta manera, proporciona un gust exquisit en tots els seus plats.
L’ampolla arriba al consumidor final acompanyada d’un receptari amb indicacions i
diverses receptes per a elaborar els plats amb Gran Chef. Posseeix una graduació
alcohòlica de 15,05% vol. i el seu preu al mercat és de 3,40 € per ampolla.

PINORD, empresa familiar establerta a Vilafranca del Penedès, compta amb una llarga
tradició vitivinícola realitzant l’elaboració, criança i l’embotellament dels seus products.
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