Concurso “Challenge Millésime Bio”
Challenge Millésime Bio é o concurso do Salão mundial do vinho biológico, Millésime Bio.
É organizado por Sudvinbio (A Associação Interprofissional dos Vinhos Biológicos do
Languedoc-Roussillon) cada ano no mês de Novembro, a montante do salão que se
desenrola cada ano em finais de Janeiro. É aberto a todos os vinhos produzidos de
acordo com o regulamento da agricultura biológica em vigor. Os vinhos das vinhas em
reconversão para a agricultura biológica não são aceites.
Objectivos do concurso:
Dar a conhecer a qualidade dos vinhos biológicos junto dos profissionais e do
grande público,
• Encorajar os viticultores a praticar uma busca permanente da qualidade.
• Identificar os melhores vinhos e os produtos apresentando a melhor relação
qualidade/preço entre os vinhos dos expositores do salão.
•

O conceito:
Os vinhos em competição são seleccionados por cor (tinto, rosé, branco, licoroso,
efervescente), por país e por grandes regiões de produção. O júri é presidido por um
profissional reconhecido, francês ou estrangeiro. Os membros do júri são profissionais
dos ramos de compra de vinhos (escanções, corretores, comerciais, importadores…)
enólogos e jornalistas especializados. As amostras são apresentadas de forma anónima e
a prova é feita às cegas. O júri não procura a tipicidade do vinho mas sim os vinhos que
agradam. As menções especiais do júri designam os melhores vinhos entre as
medalhas de ouro.
Valorização:
Obter uma medalha no concurso Challenge Millésime Bio, é uma vantagem comercial
junto dos compradores, cavistas, negociantes, importadores… pois este concurso
beneficia:
•
•
•

De uma notoriedade regional, nacional e internacional
De uma imparcialidade total das provas às cegas
De uma gestão rigorosa e de uma difusão rápida dos resultados

O concurso publicará um folheto de apresentação do palmarés bem como de acções de
comunicação na internet e junto da imprensa especializada. Os vinhos premiados estão
em prova livre no Espaço Challenge Millésime Bio durante o salão Millésime Bio.

Até breve no concurso Challenge Millésime Bio !

