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Or al Millor Vermut per Padró i
Família
El Rojo Amargo de Padró & Co. ha sigut l'únic vermut que s'ha posicionat entre
els 25 millors vins i vermuts de tot el món

Quatre vermuts premium del celler de Padró i Família han sigut guardonats a la XVIII edició
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del Concurs Internacional de Vins Bacchus, que va tenir lloc al Casino de Madrid del 5 al 9 de
març. La gran novetat d'enguany ha sigut la creació d'una categoria específica pel vermut afermant
la importància del seu posicionament junt amb el vi al concurs.
El Rojo Amargo de Padró & Co. ha sigut premiat amb el màxim guardó del concurs, el Gran Bacchus
d'Or, col·locant-se així al palmarès dels 25 millors vins i vermuts de tot el món amb una puntuació
superior a 92 punts sobre 100. Completen el medaller el Rojo Clásico de Padró & Co. que ha
sigut guardonat amb el Bacchus d'Or i el Dorado Amargo Suave i el Reserva Especial de Padró &
Co. que han aconseguit sengles premis Bacchus de Plata al concurs internacional més important
que se celebra a Espanya.
La Unió Espanyola de Tastadors (UEC) organitza aquest concurs que conta amb diversos avals
com l' Organització Internacional de la Vinya i el Vi (OIV), la Federació Mundial de Grans
Concursos Internacionals de Vins i Licors (VINOFED) i el Ministeri d'Agricultura d'Espanya.
Vuitanta experts tastadors de diferents nacionalitats han format el jurat d'aquesta edició, entre els
quals es troben Masters of Wine, enòlegs, sommeliers, periodistes especialitzats i altres
professionals del sector. El jurat ha realitzat un estricte tast a cegues -de quatre dies de duradaen aquesta edició 1578 referències portades dels cinc continents vinícoles: Europa, Àsia, Àfrica,
Oceania i Amèrica.
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