Vinhos da Adega Mayor premiados com 5 medalhas no Mundus Vini Summer Tasting

Adega Mayor distinguida com Medalha de Ouro em Concurso
Internacional
A Adega Mayor, referência nacional vitivinícola pertencente ao Grupo Nabeiro, voltou a ser
premiada com cinco medalhas no Mundus Vini 2014 - Summer Tasting, um dos concursos de
vinho de maior prestígio a nível internacional, que decorreu no final do mês de Agosto, na
Alemanha.

O vinho Siza, uma edição exclusiva e limitada de 2.500 garrafas, arrecadou a grande Medalha
de Ouro, enquanto o Reserva do Comendador Branco 2013, o Solista Touriga Nacional 2012, o
Solista Verdelho 2013 e o Caiado Branco 2013 foram galardoados com a Medalha de Prata, o
que vem reforçar o reconhecimento da qualidade ímpar e do expertise da Adega Mayor na
produção e desenho de vinhos únicos e marcantes no Mundo!
Este reconhecimento integra agora a vasta lista de distinções nacionais e internacionais da
Adega Mayor e reforça, uma vez mais, a oferta de excelência da marca bem como a
singularidade do vinho português alentejano, produzido nas planícies de Campo Maior.

Vinho Siza
É uma homenagem à arte de fazer o vinho, é um monocasta, 100% Alicante
Bouschet, intenso, de cor granada profunda com o aroma complexo e
concentrado da casta, sugere notas de pimenta, fumado e chocolate. Na boca
é denso e rico, com taninos vincados, maduros e perfeitamente integrados no
conjunto. Termina de uma forma longa e persistente onde se confirmam e
acentuam as notas de café e chocolate negro. Um vinho inédito e
surpreendente, com boas perspectivas de evolução.

Reserva do Comendador Branco 2013
Desenhado a partir das castas Antão Vaz, Viognier e Verdelho.
De aroma intenso e envolvente com notas de fruta tropical madura, flor de
laranjeira e mel. Na boca é untuoso e delicado, amplo e em perfeito equilíbrio
com uma acidez vibrante que quase nos sugere casca de tangerina. Um conjunto
sólido e sedoso que culmina num final marcante.
A fermentação ocorreu em barricas novas de carvalho francês, á qual se seguiu
um estágio de 6 meses sobre as borras finas de modo a atingir a estrutura e
complexidade desejadas.

Solista Touriga Nacional 2012
Este vinho é a merecida homenagem a um ícone das castas portuguesas. 100%
Touriga Nacional. Surpreende-nos com aromas a violetas e frutos silvestres
apimentados pelo toque da madeira onde estagiou. Na boca é fresco, elegante e
sofisticado.

Solista Verdelho 2013
Vinho 100% Verdelho, de cor citrina brilhante, é intenso e exuberante no
aroma. Sugere uma mistura de fruta exótica, ananás fresco, lima e toranja em
harmonia com agradáveis apontamentos minerais. Na boca é equilibrado,
repleto de uma sensação vibrante, que nos remete para um final fresco e
apelativo. Bem estruturado, este vinho é a merecida homenagem a um ícone
das castas portuguesas.

Caiado Vinho Branco 2013
Desenhado a partir das castas Verdelho, Arinto e Antão Vaz.
De aspecto límpido e cristalino e cor citrina. No nariz é irreverente, sem vergonha
de se expressar, sugerindo notas de ananás e lima, complementadas por um
toque floral e uma agradável sensação de mineralidade. No palato surpreende
pela frescura, equilíbrio e vivacidade, terminando longo e saudoso. Um conjunto
bastante versátil e cheio de personalidade
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Sobre a Adega Mayor
A Adega Mayor, inaugurada em 2007, é a aposta do Grupo Nabeiro na área vitivinícola e surge
como um projecto que une a arte do vinho à arte de Siza Vieira, numa homenagem à
arquitectura do vinho e da vida. Com vinhas localizadas na Herdade das Argamassas e na
Herdade da Godinha, em Campo Maior, a Adega Mayor tornou-se desde logo uma referência
no enoturismo português ao ser a primeira adega de autor construída em Portugal.
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Cunha Vaz & Associados

