
Tipus: 
Brut Nature Gran Reserva. 

Nascut l'any 1945, convertint-se en el primer escumós Brut Nature (Cava) sense 

afegir-hi sucres (licor d'expedició).

Vinya: 

El 60% de les vinyes en vas pròpies plantades fa més de 50 anys.

El 40% restant són vinyes controlades de més de 25 anys.

Varietats: 
Xarel·lo, Macabeu i Parellada.

Anyada: 

Va ser un any marcat per l’escassa pluviometria i per la calor. L’hivern va ser sec, i la primavera encara

més. Al mes d’abril es van recollir 14 litres per metre quadrat de pluja, i poc més de 7 litres al mes de

maig. El setembre va ser el mes amb més precipitacions de l’anyada: 54,5 litres per metre quadrat. El

segon mes més plujós va ser març, amb poc més de 37 litres per metre quadrat. La sequedat va

afavorir, això sí, a l’absència de malalties a les vinyes, fet que va fer que els raïms es collissin amb un

òptim estat sanitari.

Elaboració:

Primera fermentació alcohòlica i criança del vi base durant sis mesos en bótes. Segona fermentació en

ampolla amb tap de suro natural i criança en ampolla amb les lies en posició horitzontal (rima) durant

més de 60 mesos. Es realitza una agitació periòdica de les ampolles per afavorir el procés d'autòlisi dels

llevats, aconseguint una millora de l'estructura i complexitat. Desgorjat a mà de manera tradicional.

Nombre d'ampolles:
14.632 

Notes de tast:
Color groc palla, nítid i brillant. Absència d’evolució en el color després de set anys de criança.

Despreniment constant de petites bombolles, amb un rosari constant. Bona mousse carbònica.

Complexitat en nas. Fruita de pinyol, pera, poma i cítrica, en un fons floral (fonoll) i de llevats. També

vainilles (fusta molt ben integrada). Volum i bona acidesa, llarg. Amb una interessant punta salina final.

Frescor i vivacitat tot i ser  d'una anyada càlida. 

* Desgorjat al juny del 2022.

Temperatura de servei: 
Entre 8 i 15º C
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