PINORD - D.O. Ribera del Duero
NOTA DE PREMSA
Marqués de Pluma Criança guanya la Medalla
GRAN OR en el Concurs Vinhoreca 2011

El vi Marqués de Pluma, elaborat a la D. O. Ribera del Duero, ha guanyat la medalla Gran Or
en el Concurs Vinhoreca 2011 un concurs de vins a nivell nacional en el qual es valora la
relació qualitat-preu-presentació. De les 21 medalles atorgades només quatre van ser
GRAN OR, una per al Marqués de Pluma, criança 2007.
Vinhoreca és un concurs nacional que valora la relació Qualitat-Preu i la relació QualitatPreu-Presentació. Des de la seva primera edició, els seus vins guanyadors han representat
una magnífica porta d’entrada al coneixement i gaudir del vi. L’organització del concurs
posa en valor els magnífics vins que hi ha a preus raonables, que units a una oferta
gastronòmica adequada, fa que siguin reconeguts com de la millor relació Qualitat-Preu.

NOTA DE CATA
Varietat: Tempranillo (Tinta Fina)
Elaboració: Una vegada seleccionat el raïm a mà, passa al primer dipòsit de maceració per
a retenir les aromes i a un procés de fermentació de 21 dies a temperatura controlada de
23ºC, amb els corresponents trasbalsos. A continuació, el vi roman 14 mesos en bótes de
roure americà i francès passant posteriorment a ampolla pel seu afinament.
Temperatura de servei: 18ºC
Grau alcohòlic: 14%
Aspecte: Vermell picota intens amb alguns ribets blaus
Aroma: Les aromes primàries de fruita vermella i fruits secs es barrejen a la perfecció amb
la vainilla, les espècies i el cacau desenvolupats per la criança.
Gust: Es mostra ple, de sabor ampli i carnós. Excel·lent equilibri entre tanins i acidesa. Pas
de boca amable i retrogust de perllongada persistència.

Nota de premsa enviada per Pinord, Departament de Comunicació. Per a més informació,
comunicacio@pinord.com o al tel. 678 44 88 22, Anna Polo

