
 

 
 

 

 

 FINCA RENARDES Negre 2017 Ecològic 
 

 

Commended Winner  – Concurs International Challenge 2020 

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

                                                                               Puntuació Guia Peñín 2019: 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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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 raïm derrapat-eixafat i maceració-fermentació durant 

FERMENTACIÓ 10-18 dies entre 24 i 27ºC depenent de la varietat amb  

 remuntatges diaris. 

 

 

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

aproximadament on realitza la fermentació malolàctica 

parcial. 

 

 

ANALÍTICA ºAlcohol ………..    13’40   %vol. 

 Acidesa Total …. 3,30   gr/l.   

 Acidesa Volàtil .. 0,34   gr/l. 

 Sucre …………. 1,40   gr/l. 

 SO2 …………... 29/89  mgr/l. 

 pH  .................... 3,57 

 

 

 

NOTA DE CATA 

 

COLOR: Color roig robí de capa mitja-alta, ribet vermell-granatós, 

brillant, llàgrima potent i densa. 

  

AROMES: Complexitat aromàtica on inicialment apareixen notes 

terciàries derivades del pas en barrica (fum, carbó humit, caixa 

de puros, fulla de té i tabac), obrint-se amb aireació cap a 

notes fruitades madures (cassís, mora pruna seca i melmelada) 

i final balsàmic (resina de pi). 

 

BOCA: Entrada en boca potent i estructura tànica mitja, càlid i de 

tanins suaus però presents, de postgust llarg; final de caràcter 

dolçenc amb record fruitat i fresc. 

 


