
 

 
 

Certificação de conformi

da amostra apresentada em granel

 

Documento indispensável para envi

Mondial de Bruxelles.

Eu,   ________________________________

            representante da empresa 

            declaro sobre minha honra que o vinho do ano 

            no   Concours Mondial de Bruxelles 

será engarrafada no corrente mês de 

 

  Se for uma colheita selecionada,

 

   O número de garrafas deste vinho 

 

 
 Data 
 

_ _/_ _/_ _ _ _ 
 
 
 
De acordo com o artigo 19 do Regulamento, do Concours Mondial de Bruxelles, são escolhidos 
aleatoriamente alguns vinhos medalhados para inspeção de produtos.
uma seleção de produtos adquiridos comercialmente. 
acreditado COFRAC e uma degustação comparativa 
caso de divergências ou notórias diferenças
retirar a medalha obtida, de contactar os serviços
comerciantes que adquiriram os produtos em causa
questão e por fim de proibir a inscrição dos produtores 
Mondial durante cinco anos. 
 
Por exemplo, em 2012, cerca de 
um laboratório. Três deles foram confirmados como tendo diferenças significativas e 
foram objeto de queixa junto das autoridades competentes.

 
 

Certificação de conformidade  

da amostra apresentada em granel 

Documento indispensável para envio de uma amostra em granel para o  Concours 

. 

____________________________________________________

da empresa  ________________________________

e minha honra que o vinho do ano                                        

Concours Mondial de Bruxelles  representa a totalidade da colheita que 

será engarrafada no corrente mês de                      do ano                . 

for uma colheita selecionada, por favor indique o número do lote:

O número de garrafas deste vinho são:     ___________________________

 Selo Assinatura

De acordo com o artigo 19 do Regulamento, do Concours Mondial de Bruxelles, são escolhidos 
medalhados para inspeção de produtos. A análise é feita por comparação,

de produtos adquiridos comercialmente. É realizada uma análise por um laboratório 
acreditado COFRAC e uma degustação comparativa feita por uma seleção independente de enólogos.

o de divergências ou notórias diferenças, o Concours Mondial de Bruxelles reserva
retirar a medalha obtida, de contactar os serviços de fraude nacionais e internacionais
comerciantes que adquiriram os produtos em causa, de avisar os jurados que participaram na edição em 

a inscrição dos produtores em todos os concursos organizados pelo Concours 

cerca de 240 vinhos medalhados foram analisados e degustados
Três deles foram confirmados como tendo diferenças significativas e 

de queixa junto das autoridades competentes.  
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Concours 

____________________                                                                                                         

_____________________________________                                                                                      

                                    apresentado 

representa a totalidade da colheita que 

lote:   ________                                                       

___________________________                                                            

Assinatura 

De acordo com o artigo 19 do Regulamento, do Concours Mondial de Bruxelles, são escolhidos 
A análise é feita por comparação, de 

É realizada uma análise por um laboratório 
independente de enólogos. Em 

s reserva-se ao direito de 
de fraude nacionais e internacionais, de avisar 

de avisar os jurados que participaram na edição em 
em todos os concursos organizados pelo Concours 

vinhos medalhados foram analisados e degustados por 
Três deles foram confirmados como tendo diferenças significativas e 


