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Nova Colheita Baron de B Branco 2012
Almoço de lançamento com o Chef José Avillez

O lançamento da nova colheita de 2012 do Baron de B Branco é um acontecimento
importante para a Herdade da Calada. A última edição de um dos seu vinhos mais
premiados e apreciados foi em 2010, depois de ter sido produzido anualmente desde
a sua estreia, em 2001.
Sendo um dos rótulos de topo da marca Herdade da Calada, e tratando-se de um
vinho presente nas cartas de alguns dos melhores restaurantes do país, solicitámos
ao Chef José Avillez que criasse um menu para a sua apresentação aos media; um
menu que valorize e revele todo o potencial deste vinho.
Relativamente ao último ano de produção (2010), este Baron de B Branco 2012
apresenta uma cor citrina; aroma mineral com suaves notas de baunilha e flor de
laranjeira. Revela-se robusto no palato, com acidez firme e um longo final.
A primeira colheita do Baron de B Branco foi em 2001. Inicialmente era um vinho
mais marcado pela barrica, hoje é um vinho com a barrica perfeitamente integrada
onde sobressaem notas mais frutadas ou florais, dependendo da colheita. A casta
usada foi, desde sempre, o Antão Vaz.
Prémios
Baron de B Branco Reserva 2010
-

Medalha de Prata – Decanter World Wine Awards 2012 – Reino Unido.
Medalha de Prata – International Wine Challenge 2012 – Reino Unido.
Medalha de Bronze – Concurso What Food What Wine 2012
Prémio Excelência – Revista Wine Passion 2012
Escolha de Imprensa ‘Brancos’ – Encontro com o Vinho e Sabores 2012
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