RECONEIXEMENTS

Guia Peñín

2018. Enoteca Gramona reafirma una vegada més el posicionament dels caves d’alta volada

formant par de “l’Olimp de la Guia Peñín”. En la darrera edició, la de 2018, dues de les seves
anyades, Enoteca 1997 y 2002, escollides com a Millor Cava de la guia amb 98 punts, la
puntuació més alta concedida en aquesta edició. Ambdues són descrites des de la guia com a
caves “beneits per una amplia gamma de registres [...], tot això envoltat d’una bombolla fina i
un final llarguíssim i estructurat”.

2017. A la passada edició, Enoteca 2001 es va alçar amb el títol de Millor Cava i Millor

Vi, la qual cosa va ser considerada per la pròpia guia com “[...] un fet històric de gran
transcendència, per obrir un nou camí en el desenvolupament d’una denominació d’origen
que lluita per donar suport a les elaboracions més sofisticades [...]”, ja que per primera
vegada a la història del vi espanyol, un escumós és escollit com a millor vi d’una Guia. Enoteca
Gramona obté 99 punts, només concedits en cinc ocasions en els 27 anys d’història de la Guia
de vins més difosa i traduïda a Espanya.

Guia de Vins de Catalunya
Enoteca 2002, Millor Vi Escumós per La Guia de Vins de Catalunya 2018. Amb aquesta
distinció, Enoteca consolida el seu reconeixement en aquesta guia. I és que ja va ser escollit
Millor Vi Escumós de l’any el 2015 i Millor Vi de La Guia el 2013, entre totes les categories.

Guia de Vins Gourmets
En rigorós tast a cegues, aquest heterogeni grup d’experts considera Gramona, durant 17 anys,
el Millor Cava. En la seva darrera edició, la del 2018, Enoteca 2001 entra a formar part del
club dels +99 com a Millor Escumós i es posiciona entre els vins millor puntuats per la guia al
llarg de la seva història. En aquesta mateixa edició, l’anyada 2002 obté també 98 punts.

Decanter
Primera revista de vins anglosaxona d’Europa
“Gramona és més sumptuós i refinat del que mai vaig somiar que un cava podria arribar ser”.
Andrew Jefford.

The Wine Advocate
Robert Parker
“Permeti’ns considerar el que és, sens dubte, el portfoli de caves més impressionant que els diners
poden comprar”. Neal Martin.
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The Wall Street Journal
“S’hauran necessitat 130 anys, però després d’aquesta evidència - el tast del Gramona III
Lustros - ,sembla que finalment el cava ha guanyat un lloc a la taula dels top champagnes”. Will
Lyons, Critic de Vins.

The New York Times
“Gramona, un abans i un després del cava”. Eric Asimov.

The world of Fine Wine
Una publicació dirigida a un exigent públic internacional d’apassionats del vi.
Article Noblesa catalana. Tragèdia catalana. […] Aquest article és per als amants i bevedors
regulars de Champagne, per tal que renunciïn a la seva ceguera i descobreixin el que s’han estat
perdent: una bombolla mediterrània de noblesa equivalent.
Enoteca Gramona: Millor Cava en tast a cegues. 96 punts.

Michel Bettane
Gurú francès de la crítica de vins
2006. Les plus grands vins du monde. “Gramona un dels 365 vins més grans del món”.

Berry Bross & Rudd
Un dels més prestigiosos i antics marxants de vi al Regne Unit (1698).
“Sorprenent. Hem trobat un cava que competeix amb els grans champagnes”.

Wine Enthusiast
2010. Un dels 10 millors vins espanyols segons la revista americana.

World Encyclopedia of Champagne & Sparkling Wine
“Celler Batlle és el millor cava i pertany per dret propi als millors vins escumosos del món”.
Tom Stevenson.
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Jancis Robinson MW
2015. En el seva última anàlisi del sector situa, després del tast a cegues, Gramona III Lustros
com el cava millor puntuat.
2016: Gramona Celler Batlle Millor Cava.

Wine Life
Gramona Imperial demostra un cop més la seva excepcional relació qualitat – preu després de
ser escollit com el Millor Escumós que es pot adquirir a Holanda.
El grup d’experts de la revista Wine Life -una de les més influents del sector del vi al país-,
encapçalat per l’Ambaixador de Champagne als Països Baixos, Niek Beut, després de tastar a
cegues 200 referències de tot el món posicionen Imperial en el top dels vins tastats, per sobre
fins i tot de coneguts champagnes.

Top 50 Most Admired Wine Brands 2016
Gramona ha obtingut la 26ª posició per la revista Drinks International a la seva classificació
“Top 50 Most Admired Wine Brands 2016”(Les 50 Marques de Vi Més Admirada del 2016).
És la primera vegada que un vi escumós mètode tradicional entra a formar part d’aquest llistat.
També ho és per a un cava.
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