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A Blandy’s Madeira, gerida e detida pela mesma família 
independente há 200 anos e sete gerações, prevalece 
totalmente dedicada à preservação das tradições de 
produção do Vinho da Madeira. Os Blandy, enquanto 
última das famílias ligadas à origem do comércio de 
vinhos Madeira que ainda gerem a empresa familiar 
fundada pelos seus antepassados, são únicos no 
negócio dos vinhos Madeira, mantendo uma tradição 
que remonta a 1811. 

 

 

A CASTA 
A Malvasia, ou Malmsey, é uma casta que provém 
maioritariamente da região de São Jorge, situado na 
encosta norte da ilha, e em que a família estabeleceu há 
longa data, acordos com mais de 26 produtores. 
Possivelmente a mais afamadas das castas brancas, é 
rica em açúcares e acidez – uma combinação perfeita 
para este estilo rico de vinho da Madeira. 

 

MATURAÇÃO 
O Blandy's Harvest é envelhecido em cascos de carvalho americano segundo o processo tradicional de ‘Canteiro’. 
Isto inclui um delicado aquecimento do vinho no sótão dos armazéns no Funchal. Ao longo dos anos o vinho vai 
sendo transferido dos pisos superiores aos pisos intermédios, e eventualmente para o piso ao nível do chão onde é 
mais fresco. Após o envelhecimento em sistema de canteiro, o vinho é filtrado e clarificado antes de ser engarrafado. 

 

ARMAZENAMENTO & SERVIÇO 
O Blandy's Harvest não requer decantação. É excelente como digestivo e acompanha bem sobremesas e queijos. 
Pronto a ser consumido, mas aguenta-se em boas condições durante vários meses após ser aberto. 

 

NOTAS DE PROVA 
Cor âmbar com reflexos dourados. Bouquet característico de Vinho da Madeira, a frutos secos e cristalizados, chá, 
notas de brandy e baunilha. Na boca é doce, rico, macio e encorpado, com um final de boca longo e fresco com 
notas de baunilha, mel e madeira tostada. 
 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  INFORMAÇÃO GENÉRICA 

Álcool: 19% vol.  Casta: Malvasia 

Acidez Total: 6,34 g/l  Categoria: Harvest 

Açucares: 111 g/l  Envelhecimento: Canteiro 

Baumé: 4,2  Casco: Carvalho Americano 

Acidez Volátil: 0,36 g/L  Estilo: Doce 

Massa Volúmica 1027,1mg/L       Ano de Vindima: 2014 

       Engarrafado em: 2020 

   Enologia: Francisco Albuquerque 

 

 

 


