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9 medalles d'or catalanes entre
15000 vins al concurs International
Wine Challenge 2017 de Londres
106 Medalles en total (Or, Plata i Bronze) per als vins catalans més 52
Recomanacions al International Wine Challenge 2017
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Els resultats del International Wine Challenge 2017 (IWC), publicats avui, han atorgat 9
medalles d'Or, 40 medalles de Plata i 57 medalles de Bronze als vins catalans.
Els millors d'aquesta edició que s'ha organitzat en dues fases (la Tranche 1 al novembre de 2016 i
la Tranche 2 a l'abril de 2017 al recinte Oval de la ciutat de Londres) són:
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- Mas La Plana 2012, Miguel Torres, DO Penedès
- Perpetual 2014, Miguel Torres, DOQ Priorat
- Joan Giné Blanc 2015, Buil & Giné, DOQ Priorat
- Les Sorts Sycar 2014, Celler Masroig, DO Montsant
- Milmanda 2015, Miguel Torres, DO Conca de Barberà
- Mas dels Frares 2015, Vínicola del Priorat, DOQ Priorat
- Torelló Special Edition 2012, Torelló, DO Cava
- AA Opus Evolutium Gran Reserva 2012, Alta Alella, DO Cava
- Vermut Rojo De Muller, categoria de fortificats
En el concurs de la IWC -i per 34è any consecutiu-, es reconeixen les qualitats de cada
referència en un tast a cegues i es qualifiquen per un jurat format per més de 300 experts
internacionals del sector (entre Master of Wine, sommeliers, distribuïdors, enòlegs i periodistes
especialitzats). En aquesta edició, han entrat més de 15.000 referències de totes les regions
vinícoles, i cada any van sent més les regions que participen en aquest concurs per demostrar
les qualitats dels seus vins davant dels paladars més exigents. Una de les novetats d'aquest
2017 ha estat la incorporació dels vins d'Egipte a la competició.
Podeu descarregar aquí l'arxiu excell amb tots els vins catalans premiats
(replaceMe/../../redaccio/arxius/documents/1495029147IWC2017-Results_Cat.xlsx)
Més informació i tots els resultats disponibles al web oficial:
www.internationalwinechallenge.com (http://www.internationalwinechallenge.com)

https://www.naciodigital.cat/cupatges/noticia/4429/medalles-or-catalanes-entre-15000-vins-al-concurs-international-wine-challenge-2017-londres
Pagina 3 de 3

