
 

A vinícola DIA com Denominação de Origem Cariñena 

recebe ouro do guia internacional Gilbert & Galliard 

 

A vinícola DIA com Denominação de Origem Cariñena, 'Geraldino', foi reconhecida com 

medalha de ouro (Geraldino Crianza 2018) e medalha de prata (Geraldino Reserva 2017) 

pelo prestigiado Gilbert & Gaillard International Wine Magazine.  

A empresa, dando continuidade ao projecto de renovação da sua marca própria, 

acrescentou recentemente ao sortido esta gama de vinhos tintos de elevada qualidade 

produzidos pela adega 'Grandes Vinos'. 

Esta gama de vinhos premiada Pode ser encontrado nas prateleiras do DIA a partir de € 

1,99. 

 

Las Rozas de Madrid (Madrid), 8 dede outubro 2021. Pela quinta vez neste ano, a vinícola de marca 

própria da DIA foi reconhecida internacionalmente. Nesta ocasião, o guia internacional de vinhos 

'Gilbert & Gaillard' atribuiu a medalha de ouro a Geraldino Crianza 2018, o vinho tinto Crianza 

proposta com a Denominação de Origem Cariñena da empresa . Além disso, concedeu medalha de 

prata à sua proposta Geraldino Reserva 2016 da mesma Denominação de Origem Cariñena. A 

https://es.gilbertgaillard.com/
https://www.dia.es/compra-online/bodega/vino/tinto/p/267780
https://www.dia.es/compra-online/bodega/vino/tinto/p/267781


 
revista francesa concede anualmente esses selos a vinhos de todo o mundo que são degustados 

por vinicultores e profissionais e qualificados de acordo com os padrões internacionais.  

 

“'Geraldino', a nossa proposta de vinho tinto com a Denominação de Origem Cariñena, é um claro 

exemplo da mudança e transformação que está a sofrer a nossa própria marca. Este 

reconhecimento é fruto do trabalho desenvolvido pela nossa equipa e pela adega produtora Grandes 

Vinos para oferecer aos nossos clientes uma oferta de vinhos de marca própria da mais alta 

qualidade a um preço acessível ”, comentou Analía Blanco, diretora comercial da PGC de DIA 

Espanha. 

 

Clientes DIA pode agora adicionar este intervaloa sua com o Cariñena Denominação de Origem, de 

Zaragoza,adega,que eles vão encontrar nas lojas DIA e no site da Dia.es. 

 

Medalha de prata- 'Geraldino'. Reservar Vinho 

Tinto 2017  

DO Cariñena 

Medalha de Ouro-'Geraldino '. Vinho Tinto  

Crianza 2018 

DO Cariñena 

 
 

De cor cereja madura com tons de tijolo. 

Aromas a fruta preta madura com notas de 

especiarias e tostadas, que se imprimem pelo 

seu envelhecimento em carvalho. Longo e 

persistente. Saboroso na boca, com notas de 

fruta preta, compotas, tostas, cacau, toffee. 

 

De cor vermelho rubi intenso, com orla 

granada. Aromas a cereja, frutos vermelhos 

maduros e notas picantes de baunilha. Na 

boca é macio, agradável, harmonioso com 

notas de fruta madura e um fundo picante 

elegante.  

 



 

Pode ser encontrado nas lojas DIA e em DIA.es 

por € 2,39. 

 

Pode ser encontrado nas lojas DIA e em DIA.es 

por € 1,99. 

 

 

Quinto reconhecimento para a vinícola DIA em 2021 

A vinícola DIA já acumulou cinco prêmios neste ano. No passado mês de maio, um dos mais 

importantes concursos internacionais de vinhos do mundo, o 'Berliner Wein Trophy', premioucom o 

'Tinto Reservamedalha de ouro 2016 Castillo de Haro'com uma Denominação de Origem Qualificada 

Rioja. 

 

Apenas um mês depois, o guia internacional Gilbert & Galliard reconheceu mais uma vez o DIA com 

duas medalhas de ouro, pela sua gama completa 'Castillo de Haro', dentro da Denominação de 

Origem Qualificada Rioja, bem como pela sua proposta com a Denominação de Origem Touro 

'Campo Curero'. 

 

Em setembro, a marca voltou a dar sorte. Nesta ocasião, o 'Heredad Barán', envelhecido com 

Denominação de Origem Ribera del Duero, foi galardoado com a medalha de prata na 29ª edição do 

concurso 'Mundus Vini Summer Tasting 2021', um dos mais prestigiados concursos de vinhos do 

mundo. 

 

A lista de reconhecimentos se completa com essas duas novas medalhas de ouro e prata para sua 

vinícola Cariñena, concedidas por Gilbert & Gaillard. 

 

Sobre Gilbert & GaillardGilbert & Gaillard 

O grupofoi fundado na França em 1989 por Philippe Gaillard e François Gilbert. Hoje eles constituem um grupo 

multimídia inteiramente dedicado ao vinho em 22 países. Anualmente publicam o seu Guia de Vinhos em 9 

línguas, que se dedica à promoção internacional e à recomendação dos vinhos da melhor qualidade.  

Sobre Grandes Vinos 

Grandes Vinos é uma história de união. 700 famílias de viticultores que transmitem a sua paixão pela vinha 

geração após geração. Principal vinícola do Cariñena DOP, onde se destaca a grande variedade e diversidade 

de sua vinha, onde se destacam os vinhedos antigos de Garnacha e Tempranillo. Pratica a viticultura 

sustentável e, através das mais modernas tecnologias de produção e com uma visão sempre inovadora e 

criativa, os seus vinhos não têm fronteiras. 

 

https://www.dia.es/compra-online/bodega/vino/tinto/p/267781
https://www.dia.es/compra-online/bodega/vino/tinto/p/267780
https://diacorporate.com/dia-recibe-una-medalla-de-oro-en-el-berliner-wein-trophy/
https://diacorporate.com/dia-recibe-una-medalla-de-oro-en-el-berliner-wein-trophy/
https://diacorporate.com/la-bodega-rioja-premium-de-dia-recibe-el-oro-de-la-guia-internacional-gilbert-galliard/
https://diacorporate.com/la-bodega-de-dia-campo-curero-recibe-el-oro-de-gilbert-gaillard/
https://diacorporate.com/la-bodega-de-dia-con-denominacion-de-origen-ribera-del-duero-heredad-baran-se-alza-con-la-plata-en-el-concurso-internacional-mundus-vini/


 
Cada DIA Mais Perto 

Distribuidora Internacional de Alimentos, DIA, é uma rede líder de supermercados de bairro, com cerca de 6.000 

lojas e franquias próprias da empresa na Espanha, Portugal, Brasil e Argentina. Com o compromisso de seus 

mais de 39.000 funcionários em todo o mundo e seus principais fornecedores locais, o DIA oferece a melhor 

oferta e o melhor serviço a seus mais de 20 milhões de clientes.  

IMPRENSA 

Rebeca Matilla / Leyla Gallego / Pablo Ríos 

Telefone: 609.41.57.21 / 616.02.51.89 / 629.20.28.52 
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