Bual 1920
O Bual de 1920 é um dos vinhos mais emblemáticos da família, pensar que esse vinho foi produzido diante de tantas adversidades é
um verdadeiro tributo aos homens e mulheres que trabalhavam na época na ilha.
Ao longo dos anos, foram lançados no mercado diferentes engarrafamentos do 1920 e todos eles foram únicos e exclusivos por si
só – cada um dos engarrafamentos evoluiu naturalmente, pelo calor, pela humidade, pelo tamanho do barril e pela sua localização
dentro da nossa Adega no centro do Funchal.
Esta lançamento de 2020 estabelece outro marco histórico para a Blandy’s, como sendo um vinho que envelhece há 100 anos entre
cascos de carvalho americano e desde 1 de Março de 2017 em garrafões de vidro.
Blandy´s Bual 1920 é o primeiro vinho a ser associado à Heritage Wine Collection, apenas serão lançadas 1.199 garrafas, individualmente numeradas deste vinho centenário.
The 1920 Bual is one of the family’s most iconic wines and to think this wine was crafted in the face of so many adversities is a real
testament to the men and women working on the island at the time.
Over the years, different bottling´s of 1920 were released onto the market and all were unique in their own right – each separate
bottling style naturally evolved by heat, humidity, cask size, and location within our Wine Lodge in Funchal.
This 2020 release sets another landmark for Blandy’s as being a wine that has aged for 100 years in both American oak casks and, as
from the 1st of March 2017, in glass demijohns.
Blandy´s Bual 1920 is the first wine to be associated with the Heritage Wine Collection, only 1,199 individually numbered bottles
will be released of this centennial wine.

Notas de prova | Tasting notes
Límpido, brilhante, de cor mogno escuro tem nuance dourada com reflexos esverdeados.
No nariz, muito característico e complexo, é fino, intenso, revela um bouquet a frutos secos, especiarias
exóticas, baunilha, notas fumadas mescladas com óleo de cedro e bálsamos.
No palato, é muito concentrado e poderoso, meio doce, muito equilibrado e suave, deixa um fim de
boca muito longo, com notas de tabaco, madeiras exóticas tostadas, óleo de cedro e cera.
Clear and bright dark mahogany colour with a golden nuance and greenish reflections.
On the nose it´s complex and very characteristic, it´s fine, intense, reveals a dry fruit bouquet, exotic
spices, vanilla, smoked notes mixed with cedar oil and balsams.
On the palate it´s very concentrated and powerful, medium sweet, very balanced and soft, its leaves a
very long aftertaste with tobacco notes, exotic woods, cedar oil and wax.

Álcool
Alcohol

21%vol

Acidez volátil
Volatil Acidity

1,44 g/L

Massa volúmica
Volumetric mass

1027,69 g/L
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Reducing sugars

Acidez total
Total acidity

110
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N.º

Armazenamento & Cellarage
Guardar num local fresco e seco, a temperatura constante
(idealmente até 16ºC), ao abrigo da luz e na posição vertical.
Stored upright in a dark, fresh and dry room with constant
temperature, ideally no higher than 16ºC.

3,53

10,74 g/L

Bé

4,4

2020

75cL
1 199
Serviço & Serving
Uma vez engarrafados, e ao fim de alguns anos de estágio em
garrafa, os vinhos podem criar depósito natural, pelo que
recomendamos a sua decantação.
Decanting will help remove any deposit that may have occurred
in bottle over time.
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