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Esporão participa no Grand Tour da Wine Spectator

#istoéesporão

O Esporão vai participar, pela primeira vez, no Grand Tour da revista Wine Spectator, que decorrerá, a 20 e 24 de Abril
e a 5 de Maio, em três cidades dos EUA - Washington, Nova Iorque e Las Vegas.
Nesta prova, onde só participam vinhos exclusivamente escolhidos pela Wine Spectator e com avaliações iguais ou
superiores a 90 pontos, o Esporão apresentará o Esporão Reserva Tinto 2014, a única referência da região do Alentejo
entre os mais de 200 vinhos disponíveis. O painel de prova da Wine Spectator atribuiu 90 pontos ao Esporão Reserva
Tinto 2014 e destacou a sua concentração de amoras, anis, ameixa e moca.
A colheita de 2014 do Esporão reserva Tinto conta com o rótulo ilustrado por Pedro A. H. Paixão, o trigésimo segundo
artista plástico convidado pelo Esporão para ilustrar os rótulos dos vinhos Esporão reserva e Esporão Private Selection.
Sobre o Esporão: Fundado em 1973 por José Roquette e Joaquim Bandeira, o Esporão é uma das mais importantes empresas de vinhos em Portugal. Determinante
na afirmação nacional e internacional do Alentejo e do Douro, o Esporão é também hoje um embaixador da cultura Portuguesa, desenvolvendo a sua atividade
dentro dos limites da sustentabilidade e construindo relações próximas com clientes e consumidores em todo o mundo. O Esporão está presente na região do
Alentejo de 1973, onde produz vinhos tão emblemáticos como o Esporão Reserva e o Monte Velho, assim como azeites virgens extra. Aberto desde 1997, o
Enoturismo da Herdade do Esporão foi pioneiro em Portugal, tendo sido considerado pela Revista Wine – A Essência do Vinho, o ‘Melhor do Ano 2016’. Na
continuidade do projeto do Esporão está a Quinta dos Murças, propriedade na região do Douro, onde são produzidos desde 2008 vinhos de terroir com selo de
garantia Esporão. O Esporão comercializa os seus produtos em todo o tipo de lojas e restaurantes em mais de 50 países em todo o mundo. A abordagem holística
na adaptação de uma alargada gama de práticas sustentáveis inovadoras do Esporão tem conduzido a vários reconhecimentos nacionais e internacionais, de onde
se destacam o prestigiado prémio “Sustainability of the year award” nos “The Drinks Business Green Awards 2013”. Em 2014, o Esporão venceu os “European
Business Awards for the Environment” na categoria de “Produtos e Serviços”.
http://www.esporao.com/
https://www.facebook.com/esporaoworld
http://www.youtube.com/esporaoworld
http://instagram.com/esporaoworld
https://www.youtube.com/c/EsporãoAComidaPortuguesaAGostarDelaPrópria
http://www.sovina.pt/PT/
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