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

GR5 SENDERS

NEGRE DE TERROIR 2019
D.O. PENEDÈS, COSTERS DE L’ANOIA

El GR 5, és el sender que travessa els nostres terrers i les vinyes que reflectiran
l’originalitat d’aquest vi. El cupatge d’aquestes varietats contribueix a que
puguem parlar d'un vi de terrer amb una harmonia i expressió màxima del lloc
d'on procedeix.
VITICULTURA
Terrers de Can Castany i Can Miquel de les Planes.
Situació a Gelida, als Costers de l’Anoia.
Any de plantació del 1979 al 1985.
Sistema de formació en vas i emparrat.
Orientació Est, Sud-est.
VEREMA 2019
Una climatologia ideal, pluges moderades i una bona evolució del raïm en el
darrer cicle vegetatiu van permetre una verema marcada per una molt bona
qualitat. La maduració del raïm va ser molt bona, així com la seva sanitat.
L’equilibri entre les temperatures i la pluviometria va permetre collir un raïm
amb òptimes condicions i elaborar vins d’alta qualitat. Una verema de catàleg.
Vam començar el 14 d’agost amb la Pinot Noir i vam acabar el 25 de setembre
amb el Cabernet Sauvignon.

VARIETATS
Merlot
Ull de llebre
Cabernet Sauvignon
Syrah
DADES ANALÍTIQUES
GRAU ALCOHÒLIC: 13,5% vol.
ACIDESA: 4,50 gr./ l. tartàric
pH: 3,55

VINIFICACIÓ AL CELLER
Hem triat les millors vinyes de cada varietat de les nostres heretats per
elaborar aquest vi. Després de seleccionar els raïms es fa una verema manual
en caixes. Fermentació i maceració amb les pells durant 12 dies. Criança en
barriques de roure francès de tercer i quart any durant 9 mesos.
NOTA DE TAST
Color roig-rubí amb tons granatosos. Aromes frescos de mores, maduixa i un
punt ﬂoral. En boca és mineral, llaminer i molt seductor. Acidesa equilibrada
que li dóna frescor i llargada, tanins dolços amb una estructura mitja i
equilibrada.
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CAN LLOPART DE LES ALZINES,
Espiells, Sant Sadurní d’Anoia,
Costers de l’Anoia, Alt Penedès, Barcelona.
www.vinselcep.com

