
Vinya: 

100% vinya pròpia plantada en vas fa més de 50 anys a Sant Sadurní d’Anoia.

Verema manual.

Varietats: 
Xarel·lo, Macabeu i Parellada.

Anyada: 

Un estiu calorós amb nits fresques, condicions que van afavorir una bona maduració. Caves amb bona

acidesa natural. El 2013 va ser una collita exigent, fresca i amb un gran potencial de criança. Un cicle

que recorda els de fa 30 anys, quan colliem els Xarel·los a finals de setembre. 

Una tardor humida i un hivern fresc i sec amb pluges puntuals. Un inici de primavera molt fresc i

humit amb pluja al març i maig. Una primavera fresca i seca, així com un estiu curt, van provocar un

desenvolupament vegetatiu lent. Agost i setembre sense cops de calor amb una temperatura estival

moderada van contribuir a una lenta i bona maduració de les diferents varietats.

Amb precipitacions mitges-altes molt ben distribuïdes al llarg de l'any i les temperatures ideals, es va

aconseguir un correcte desenvolupament vegetatiu de la vinya. Les vinyes tenien suficients reserves

d'aigua per completar tot el seu cicle.

Elaboració: 

Primera fermentació alcohòlica i criança del vi base durant 10 mesos en bótes de fusta. Segona

fermentació en ampolla amb tap de suro natural i criança en ampolla amb les lies en posició horitzontal

(rima) durant més de 90 mesos. Es practiquen remoguts periòdics de les ampolles a les rimes per

afavorir el procés d'autolisi dels llevats, aconseguint una millora de l'estructura i la complexitat. 

Desgorjat manual de manera artesanal.

Nombre d'ampolles: 
4.424

Notes de tast: 
Color groc palla, nítid i brillant. Absència d'evolució del color després de 9 anys de criança.

Despreniment de petites bombolles, amb un rosari constant. Pell de mandarina, notes de llevats i

pastisseres. Madur i amb gran equilibri. La fusta està molt integrada. Cremositat (iogurt de llimona) i

bona acidesa. També mostra un fons d'herbes aromàtiques seques en infusió. Molt bona complexitat,

equilibri i volum. 

* Desgorjat a l'abril de 2022.

Temperatura de servei: 
Entre 8 i 15º C
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