VINS I CAVES DE TERRER
VITICULTURA ECOLÒGICA I BIODINÀMICA
4 FAMÍLIES DE VITICULTORS
Can Castany · Can Miquel de les Planes
Can Prats · Can Simon

MARQUÈS DE GELIDA GRAN SELECCIÓ
BRUT NATURE GRAN RESERVA 2012
CAVA PENEDÈS · COSTERS DE L’ANOIA

Selecció de grans vins d’anyada de 3 varietats que per la seva elegància i
complexitat tenen un gran potencial d’envelliment. Cada anyada donarà personalitat a aquest gran cava.
VITICULTURA
Per cada varietat seleccionem les millors vinyes. Pinot noir de Can Prats, a Sant
Llorenç d’Hortons, i Chardonnay de Can Miquel de les Planes, a Gelida, totes ala
costers d’Espiells. D’aquestes 10 ha. obtenim els raïms que donaran els vins
amb el nivell òptim de maduració i acidesa.
Any de plantació: Chardonnay i Pinot noir el 1990.
Sistema de formació: les vinyes velles en vas i les més joves en espatllera.
Sòls calcaris de textura argilosa.
VEREMA 2012
Hivern de baixa pluviometria i molt fred. Brotació tardana, 15 dies més tard del
que és habitual. L’estació de creixement de la planta var ser càlida i seca, es
especial la última fase de l’estiu, amb temperatures molt càlides al juliol, el que
va fer avançar el retard que hi havia. Això va fer que la producció baixés una mitja
del 20%. La verema va ser molt sana i amb bones acideses.

VARIETATS
85% Pinot Noir
15% Chardonnay
TEMP. DE SERVEI: 7ºC-8ºC
DADES ANALÍTIQUES
GRAU ALCOHÒLIC: 12% vol.
ACIDESA: 6,2 gr./ l. tartàric
SUCRES TOTALS: 0,5 g/l.
pH: 3,10

VINIFICACIÓ AL CELLER
Verema manual. Entrada ràpida i per gravetat a la bodega. Premsat a baixa
pressió amb una extracció de most ﬂor del 50%. Fermentació de cada varietat
en petits dipòsits a temperatura controlada. Criança superior a 60 mesos.
NOTA DE TAST
Color groc pàl·lid amb reﬂexes daurats. Bombolles ﬁnes i persistents, de lenta
evolució. Aromes francs, que combinen els cítrics, amb suaus torrats, i brioix. Un
cava elegant de gran mineralitat que en boca es mostra dens i ampli. Equilibrat i
elegant, amb un llarg ﬁnal.

CAN LLOPART DE LES ALZINES,
Espiells, Sant Sadurní d’Anoia,
Costers de l’Anoia, Alt Penedès, Barcelona.
www.vinselcep.com

