NOTA DE PREMSA
El vi Mireia premiat amb la distinció Diamant
en el Concurs “Vino y Mujer”
Durant el transcurs de la Fira FENAVIN, la setmana passada, el vi Mireia de Pinord va
obtenir la distinció Diamant, a la categoria de vins blancs sense fusta, en el lliurament
dels Premis “Vino y Mujer”, reconeguts en el calendari 2011 com a Concurs Oficial
de Vi. Aquest certamen s’ha convertit en el 5º concurs nacional i un dels 10 més
importants del Calendari Nacional.
El vi blanc Mireia destaca pel seu excel·lent coupage a partir de tres varietats: Muscat,
Gewürztraminer i Sauvignon Blanc, elaborades cadascuna per separat.
NOTA DE TAST:
ASPECTE:
Brillant, de color groc pàl·lid, amb tons verdosos.
AROMA:
Explosió de sensacions, intens, en ell sobresurten notes florals de gessamí i rosa, que
ens recorden la dolçor i frescor d’un capvespre d’estiu.
Les fortes aromes primàries destaquen sobre les fines olors de fermentació, en conjunt
molt concentrat, complex.
GUST:
De paladar sedós, melós i amb cos. Els seus perfums ens embolcallen, donant la
sensació que estem degustant els propis raïms.
Retrogust llarg i harmònic.
A través d’aquest concurs, “Vino y Mujer”, es reconeix la labor de la dona en el sector,
“valorant els vins elaborats per dones, amb una participació al menys en igualtat amb
l’home”.
“Vino y Mujer” en aquesta edició va incrementar la seva participació en un 15,8% fins a
139 mostres tastades, procedents de 48 zones vinícoles europees. El Jurat va estar
format per un important grup de dones del vi: enòlogues, sumillers, periodistes,
guanyadores i finalistes del Nas d’Or, o pertanyents a Organismes internacionals del Vi
i comitès mundials de tast.

Bodegues Pinord, empresa familiar establerta a Vilafranca del Penedès, compta amb una llarga
tradició vitivinícola realizant l’elaboració, criança i l’embotellament dels seus productes.
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