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SILK & SPICE EXPANDE GAMA COM TRÊS NOVOS 

VINHOS 

No seguimento do êxito do seu Red Blend, a marca embarca agora 

numa nova aventura com o lançamento de um branco e dois tintos 

criados para serem explorados.  

 

A marca Silk & Spice vai lançar três novos vinhos para complementar o 

premiado Silk & Spice Red Blend: Silk & Spice White Blend, Silk & Spice Silk Route 

e Silk & Spice Spice Road.  

Apresentado ao mundo pela primeira vez em 2016, Silk & Spice presta 

homenagem ao espírito aventureiro, inquisitivo e corajoso dos navegadores 

portugueses que estabeleceram rotas comerciais de seda e especiarias entre o 

Extremo Oriente e o resto do mundo durante a Era dos Descobrimentos. O lote 

foi especialmente criado para capturar os aromas e sabores sedosos e 

especiados das uvas autóctones de Portugal, e seu paladar frutado e 

contemporâneo conquistou consumidores e críticos no mundo inteiro.  

Graças ao êxito do Red Blend e ao desejo tanto de proporcionar novos sabores 

e experiências aos consumidores atuais como de atrair novos, a marca criou um 

White Blend e dois tintos adicionais: Silk Route e Spice Road. Os três vinhos foram 

criados para surpreender e deslumbrar os apreciadores de vinho com o sentido 

de exploração. A expansão da gama representa, também, um tributo à arte de 

loteamento em Portugal, e destaca a diversidade do país em terroirs e castas.  

“Introduzido no mercado em 2016, Silk & Spice foi um êxito estrondoso”, afirma 

Raquel Seabra, Administradora Executiva da Sogrape. “A marca tem vindo a 

crescer 30% ao ano e em 2022 alcançou 215.000 caixas (9L). A somar à 

excelente resposta por parte dos críticos de vinho a nível internacional, 

decidimos que estava na altura de dar um passo em frente e complementar a 

gama com novas opções fiéis à essência da marca, já que cada uma oferece 

aos consumidores um vinho distinto, delicioso e de fácil consumo, adequado 

para qualquer ocasião.”  

Nas palavras de Diogo Sepúlveda, o enólogo responsável por Silk & Spice, “Estes 

novos lançamentos demonstram a mestria dos enólogos portugueses na arte de 

lotear, assim como o enorme potencial das uvas autóctones e a sua imensa 

diversidade. Apostámos em frescura no White Blend, em suavidade no Silk 

Route, e em textura no Spice Road.” 

 

 

 

mailto:#Ines.vaz@sogrape.pt
http://www.sogrape.com/


Seja responsável. Beba com moderação. 

 

Para mais informações p.f. contactar:  
Brand Communications Specialist – Inês Vaz 

Ines.vaz@sogrape.pt | www.sogrape.com  

 

Entre os novos vinhos encontram-se: 

Silk & Spice White Blend 2021: Silk & Spice White Blend apresenta aromas a pêssego 

maduro, melão e flores brancas, equilibrados com notas de especiarias doces e 

baunilha. O lote é composto por castas autóctones portuguesas de vinhas selecionadas 

da Bairrada, Vinhos Verdes e Lisboa. O rótulo do White Blend tem o design idêntico ao 

do Silk & Spice Red Blend, mas com cores esverdeadas mais vivas para retratar as suas 

qualidades leves e refrescantes. 

Castas: Bical, Arinto, Alvarinho Álc./Vol.: 13%  

 

Silk & Spice Silk Route 2020: apresentando-se como o tinto mais suave da gama, este 

vinho passou por um processo de maceração ligeira para preservar as suas notas 

frutadas e frescura. Com aromas a frutos vermelhos, chocolate branco e um ténue 

toque baunilhado, é um vinho incrivelmente fácil de beber e perfeito para o consumo 

diário. O vistoso rótulo destaca o Bombyx Mori, também conhecido como bicho-da-

seda, responsável pelo atual comércio global de seda – outra referência às rotas da 

seda que inspiraram este vinho.  

Castas: Tinta Roriz, Baga, Merlot Álc./Vol.: 13%  

 

Silk & Spice Spice Road 2020: trata-se do vinho mais arrojado da gama Silk & Spice, 

produzido a partir de uma seleção de uvas com uma maturação ideal. Na boca, é 

encorpado, destacando-se o carvalho e notas especiadas a pimenta preta e 

chocolate negro. A bússola no rótulo remete para algumas das mais importantes 

especiarias comercializadas durante as viagens dos exploradores portugueses e que 

podem agora ser encontradas no mundo inteiro. 

Castas: Alicante Bouschet, Syrah, Touriga Nacional Álc./Vol.: 13,5%  

 

Os três novos vinhos estarão disponíveis em garrafeiras e lojas especializadas de 

mercados selecionados, como Estados Unidos da América, Canadá, 

Moçambique, Angola, África do Sul, Brasil, Eslovénia, Coreia do Sul, entre outros. 

Siga as nossas aventuras além da garrafa – e não se esqueça de partilhar as 

suas connosco – no Instagram em @silkandspicewine, no Facebook em Silk & 

Spice e na nossa página em www.silkandspice.com.  
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