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Medalla d’Argent  – XXII Concurs de Vins i Caves de Catalunya “Girovi’17” 

                                                                               Puntuació Guia Peñín 2016 (Collita 2013): 90  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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Un vi amb compromís, polivalent, gentil, afinat subtilment en barriques de roure. 

Ben estructurat però amable, en el seu tast, destaquen els aromes i gustos de fruits 

vermells. Bona combinació amb carns blanques, vermelles, embotits, fins i tot 

amb pastes i algun peix guisat. 

 

 

VARIETAT Majoritàriament Ull de Llebre, de vinyes velles, amb una part  

 de Cabernet Sauvignon  i un toc de Samsó. 

 

 

MACERACIÓ I durant 12-18 dies entre 25 i 28ºC depenent de la varietat amb  

FERMENTACIÓ remuntatges diaris fins al final de la fermentació alcohòlica. 

 

 

CRIANÇA criança en barrica de roure americà i francès durant 3 mesos 

aproximadament on realitza la fermentació malolàctica. 

 

 

ANALÍTICA ºAlcohol ………..    13’75   %vol. 

 Acidesa Total …. 3,40   gr/l.   

 Acidesa Volàtil .. 0,35   gr/l. 

 Sucre …………. 1,70   gr/l. 

 SO2 …………... 27/87  mgr/l. 

 pH  .................... 3,63 

 

 

 

NOTA DE CATA 

 

COLOR: Color roig picota de capa alta i ribet vellutat-blavós, brillant, 

dens i de llàgrima potent, tenyida i de caiguda lenta per les 

parets de la copa. 

  

AROMES: Aromes primàries fresques de record fruitat (mora, nabius, 

cirera picota madura), lleugers tocs vegetals (flor seca) i 

balsàmics (resina) amb fons subtil de criança (torrats, fruits 

secs i especiats dolç. 

 

BOCA: Entrada en boca potent i estructurat, acidesa mitja, càlid i de 

tanins potents que auguren bona evolució en ampolla, 

ofereixen cos i persistència, postgust llarg, retrogust dolcenc 

(vainilles) i frescor balsàmic a final de paladar. 

 


