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Os Viños de Sada marcan a diferencia entre os
viños artesáns e os industrializados
Viños de Sada, nacidos para manter os nosos sabores. Os típicos da nosa terra. A sua comercialización
exténdese a restaurantes, vinotecas e tendas ‘delicatessen’ de distintos puntos de Galicia
Texto: Redacción

Farruco é o productor dos viños
de autor que elaboran na Adega
Quinta Val de Sonheiro, en Sada.
A sua aposta vai dirixida a potenciar os caldos artesáns da nosa terra. Nesta ocasión ademáis de pulsar o mercado no lugar onde nacen,
falamos dos viños, propios da zona,
como diferentes, artesáns e con personalidade firme.
–Un restaurante,unha vinoteca ou una tenda delicatessen quere comprar Viños de Sada por
primeira vez, que ten que facer e
como veñen presentados?
–Para comprar, só ten que chamar ó teléfono 981 631 820 dicindo: ‘quero Viños de Sada’e no momento sae o pedido.Tamén pode visitar a nosa web para máis información. O viño presentase en
caixas de 12 botellas de 3/4, branco e tinto. Para a primeira compra
podemos enviar caixas de 12 misturadas 6 e 6.Tamén temos estuches
moi bonitos de unha e dúas botellas,
ideais para facer un regalo.
–A Adega Quinta Val de
Sonheiro xa ten rede comercial en
marcha?
–De momento vendemos directamente e xa estamos introducidos
en algúns dos mellores restaurantes
da provincia. Pero estamos abertos
a aceptar a colaboración ou propostas de axentes introducido nos bos
restaurantes de toda Galicia ou algún distribuidor que aposte polas
novidades e calidades dos viños
artesáns.
–Que nos pode dicir do coñecemento que ten a xente dosViños
de Sada, Covadanza e Pena da
Erba?
–Coñécense máis polo nome
que pola cata, porque son algo máis
caros que os que habitualmente se
beben, pois non son viños do montón. Estes caldos de Sada artesáns
e naturais son de alta calidade.
–¿O sector do viño e os consumidores, son conscentes das diferentes calidades existentes?
–Hai pouca transparencia neste
mercado, confundense os viños artesáns cos industrializados sen ter
nada que ver uns cos outros. En canto os prezos, a maior parte dos restaurantes poñen un precio moderado no Covadanza e Pena da Erba,
vendendo a 2,50 euros a copa na barra e a 3 euros na mesa. Quere dicir
esto que os viños de Sada costan só
1 euro máis que os de batalla de consumo habitual. Esta diferencia é lóxica entre os viños artesáns e os viños industrializados, podendo decirse que establecese unha relación
calidad-prezo excelente, con un prezo xusto para os Viños de Sada.
–Como responde a competencia a esta inciativa?
–Realmente non sentimos que
temos competidores nin competimos con ninguén. Sentímonos diferentes porque realmente o somos.
Por moitas marcas que existan no
mercado e por moitas promocións
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■■■
“Non me cabe
dúbida de que a
recomendación
boca a boca será
un feito” (Farruco)
que se fagan para encher os almacéns dos clientes, sempre quedará
espacio para os viños artesáns, únicos e de autor. Os viños de artesanía fainos moi pouca xente porque
industrialmente non son rentables
debido o seu alto coste. A alta calidade que se consegue por medios
artesáns, tampouco se pode conseguir por medios industriais.
–Un consello para trasmitir
aos consumidores en xeral...
–Cando a xente que descoñece
os viños de Sada decida probalos,
vaise decatar no momento da cate-

■■■

■■■

“Moita xente apoia
esta inicitaiva que
pretende prestixiar
este lugar da nosa
terra”

“Os Viños de Sada
tamén se presentan
en estuches ideais
para facer
agasallos”

goría do que temos, e non me cabe
dúbida de que a recomendación boca a boca será un feito. Os viños dos
que estamos a falar son desta zona
e nosos. Cada un que probe os Viños de Sada, saberá con certeza o
tesouro que temos nesta vila.Aconsello ter na casa unha ou dúas botellas para, en ocasiós especiais,
disfrutar do que é noso, convidando a xente que se quere ben, e sorprendendoa cuns viños casi de colección. Cando non sabemos que
obsequiar a quen o merece, podes
diferenciarte con o propio, ofrecen-

do como regaloViños de Sada nuns
estuches de unha e dúas botellas.
É un elegante e fino agasallo que
che van agradecer.
–Que diría os seus clientes,restaurantes, vinotecas e tendas de
delicatessen que apostaron polo
seu viño?
–Os que non o teñen, poden
apostar no futuro. Para os que traballan o Viño de Sada, dirialles:
‘Categorízate ofrecendo os agarimosos viños artesáns de Sada, aos
teus excelentes e incondicionais
clientes’.

–Unha recomendación para o
Concello?
–Tanto para o Concello como
para empresas, asociacións ou colectivos que fagan celebramentos
significativos que conleven un brindis tradicional, agora, xa poden facelo cos nosos viños Covadanza e
Pena da Erba.
–Os particulares poden comprar directamente osViños de Sada na propiaAdega da QuintaVal
de Sonheiro?
–Sí, aínda que preferimos que
sexa a través dos nosos clientes.
–Unha frase para recordar...
–O teu corpo vai agradecer que
o refresques e o revivas con un viño artesán de Sada.Vas gostar e non
che vai facer mal. Pide un Covadanza ou un Pena da Erba... Afortunadamente moita xente apoia esta iniciativa que pretende prestigiar este
lugar da nosa terra con unha actividade onde existía un vacío importante. Convidamos á xente a continuar en marcha ou boca a boca.

