
 

 
 

 

  

ÀTICA Blanc 3x3 2017 Ecològic 
 

 

     Medalla d’Or: 53è Concurs de Vins de Qualitat DO.Penedès 2019 

                                                                               Puntuació Guia Peñín 2019 (collita 2016) : 87 pts. 

  

 

Vi ecològic: Aquest segell garanteix que aquest vi ha estat elaborat 

seguint les normes de l’agricultura ecològica, i que ha estat controlat 

en tot el seu procés de producció, elaboració, envasat i 

comercialització.  
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Complexitat: 3 varietats de raïm  en criança de 3 tipus de fusta diferents. 

L’objectiu d’aquest vi és gaudir de la fruita combinada amb la fusta. Evolucionarà 

favorablement en els propers 2-3 anys. Ideal per acompanyar, pastes, arrossos, 

verdures a la brasa i plats guisats de peix amb certa consistència. 

 
VARIETAT 44% Xarel·lo 

 37% Chardonnay 

 19% Macabeu 

  

VEREMA 28/08 - 30/08/2017  Xarel·lo 

11/08/2017  Chardonay 

22/08/2017  Macabeu 

  

MACERACIÓ   desfangat estàtic del most per flotació. 

 
FERMENTACIÓ fermentació del  most a Tª controlada entre 14-17ºC durant  

18-20 dies, final de fermentació alcohòlica en barrica de roure 

francès, americà i acàcia de 300 litres. 

 
CRIANÇA posterior criança de 4 meses amb battonage sobre lies fins 3 

vegades per setmana on realitza parcialment la fermentació 

malo-làctica.. 

 
ANALÍTICA ºAlcohol ………..    13’10   %vol. 

 Acides Total …… 3,85   gr/l.   

 Acides Volàtil …. 0,31   gr/l. 

 Sucre  ……….…. 0,40   gr/l. 

 SO2 …………..... 23/102  mgr/l. 

 pH  ………….…. 3,25 

 
NOTA DE CATA 

 

COLOR: Color groc palla seca i reflexes or-nou, brillant i potent 

llàgrima de caiguda lenta. 

 

AROMES: En nas apareixen marcades notes fruitades de record madur 

(meló groc, préssec sec, pinya) amb rerefons de notes 

terciàries derivades de la criança com fruits secs (avellana, 

nou madura), fustes cremades (carbó humit) i vegetals (fulla 

de té i tabac, flor seca). 

 

BOCA: Pas en boca untuós i greixós, de recorregut llarg, equilibrat en 

alcohol i acidesa, cert refresc cítric, lleugerament licorós i 

caràcter mineral a final de boca (guix, grafit). 


