Evento decorre das 15h às 21h30

GIN TASTING & SPIRITS PORTO,
ESTE SÁBADO,
NA CASA DE SERRALVES
Mais de 60 marcas de gin e espirituosos, cocktails,
e masterclasses com especialistas
O gin há muito que conquistou lugar cativo. A este, seguindo a notória tendência e interesse
crescente, juntamos o infinito mundo dos cocktails. O mix, só pode ser perfeito. Esta é a
proposta do GIN TASTING & SPIRITS PORTO, que está de regresso este sábado, 30 de
setembro. Das 15h às 21h30, volta a sentir-se o espírito de verão na Casa de Serralves.
A 5ª edição do evento que já se afirma como o maior do género em Portugal garante a
presença dos melhores gins, mixers e espirituosos (whisky, vodka, rum, licor, pisco, tequila,
vermute, Vinho do Porto, entre outros), com mais de 60 marcas premium adoradas pelo
público. Não faltam os icónicos rótulos com projeção internacional, nem as marcas bem
portuguesas que já conquistaram lugar cativo.
Com Hendrick’s, por exemplo, vai ser possível subir as escadas para o céu e alcançar o “nirvana
gínico”. A marca preparou para os visitantes do evento uma verdadeira experiência celestial...
com bastante humor à mistura. Sónia Tavares, vocalista dos The Gift, é embaixadora da marca
nesta ação. Uma estreia absoluta no evento é o original licor de laranja francês, Cointreau. E é
de facto uma estreia em grande, com a presença da cozinheira e apresentadora Filipa Gomes,
que traz um “Ice Cream Bar” recheado de combinações irresistíveis e... ousadas. Cointreau
com chocolate e malagueta é um dos exemplos. Já Drambuie, o icónico licor de whisky, volta a
marcar presença. No evento, os visitantes poderão provar os seguintes cocktails: “Skye” e
“Passion”. Destaque ainda para a excentricidade da Shweppes, que vai promover a interação
com o público, e aos ingredientes de alta qualidade da Fever-Tree. A mais famosa marca de
Vinho do Porto, Graham's, não podia faltar e ninguém ficará indiferente às presenças de
Beefeater 24 e Let’s Cocktail. Adamus, Altos, Beefeater 24, Beremot, Berkeley Square,
Bloom, Bols Genever, Brockmans, Cantares de Portugal, Citadelle, Contra-Bando, Edmundo,
Friday Chic, Friends, Gin Sul, Gordon’s Pink, Greenall’s, Havana Club, Jameson, Johnnie
Walker, Leily’s, Let’s Cocktail, Magellan, Martin Miller’s, Monin, Monkey 47, Nº3, Nao,
Nordés, Opihr, Opivm, Pisco 1615, Plantation Rum, Plymouth, Puerto de Indias, Roby
Marton, Ron Mulata, Seagram’s, Sipsmith, Tanqueray, Tinto, Tito’s, Villa Massa, Wild Snow
Dog e Williams Chase complementam a lista de presenças, com o gelo Cubers a dar o toque
final.

Personalidade, carisma e originalidade estão garantidos no grande evento dedicado ao mundo
do gin e cocktails, com a presença dos grandes nomes do setor e dos embaixadores das
marcas. O perfect serve é assegurado pelos barmen e bartenders de referência em Portugal,
com um imprescindível cunho pessoal. E, porque também é preciso aconchegar o estômago,
as comidas estarão a cargo do Quarentae4.
No GIN TASTING & SPIRITS PORTO os visitantes têm ainda a possibilidade de explorar o
mundo do gin, dos cocktails e dos espirituosos, assim como de conhecer as mais recentes
tendências, em informais masterclasses, dirigidas por especialistas de renome: “Beefater 24”
por Diogo Quinaz (Gin Specialist), “Tanqueray” por Pedro Moura, “British Heritage” (Gin N. 3,
Opihr e Greenall´s) por André Alves (Brand Ambassador), “Gin Tinto” por João Guterres
(Owner) e “GIN cocktails @home” por Eduardo Ascenção (Opinion Maker, Paixão do Gin) e
Paulo Gomes (Co-Owner & Head Bartender, Red Frog Speakeasy Bar, Lisboa). Nesta última,
será possível explorar alguns cocktails clássicos e saber como os preparar em casa, com
pequenos twist, sem ter uma grande garrafeira. Por fim, de Itália, chega Francesco Pirineo
(Brand Ambassador) que irá conduzir a masterclass “Riserva Carlo Alberto, not the ordinary
Vermouth”.

Campanha de compra antecipada ainda está a decorrer
Até às 17h do dia 29 de setembro, a campanha online de compra antecipada de bilhetes
ainda está a decorrer, a partir do endereço www.gintastingportugal.com. A entrada tem o
custo de 15€ e inclui oferta de copo oficial de prova e de três bebidas. No dia e local do
evento, a mesma entrada terá um custo de 20€.
Os eventos GIN TASTING & SPIRITS, realizados em Lisboa e no Porto, são organizados pela EVEssência do Vinho - especialista na produção e comunicação de eventos e conteúdos
relacionados com vinho, bebidas espirituosas e gastronomia, sendo líder em Portugal nesse
segmento de mercado – com o apoio da Revista de Vinhos.
Recorde-se que, em 2016, o GIN TASTING & SPIRITS PORTO convenceu mais de 4.500
pessoas.
Porto, 27 de setembro de 2017
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