
COLLITA: 2019
TIPUS DE VI: Vi negre
DO: Penedès
VARIETATS: Garnatxa i tempranillo (ull de llebre)

ELABORACIÓ
Temps de maceració: 5 días
Tipus de fermentació: En dipòsits d'acer inoxidable sota control de
temperatura. Fermentació malolàctica en inoxidable i en bota de segon
us
Temps de fermentació alcohòlica: 7 días
Temperatura de fermentació: 22ºC
Criança: Aproximadament un 50% del vi en bota de segon us durant
10 mesos

DADES TÈCNIQUES
Grau alcohòlic: 13,5% vol.
pH: 3,59
Acidesa total: 4,6 g/L (à. tartàric)
Sucres residuals: <0,5 g/L
Informació sobre al·lèrgens: Conté sulfits
Conservat en bones condicions mantindrà el seu potencial en els
propers: 5 anys

FORMATS DISPONIBLES
75 cl

NOTA DE TAST
Color robí amb reflexos porpra. Seductor, elegant i deliciosament afruitat
(confitura de gerds), amb una nota que recorda la magrana. Sedós i
lleuger en boca, àgil i amb un taní de textura suau i aromàtica, emmarcat
per una fina acidesa afruitada.

GASTRONOMIA
Un acompanyant molt versàtil i ideal per a tot tipus d'aperitius i plats.
Recomanat per a plats lleugers i embotits, tonyina, carpaccios i tapes, així
com pastes i risotto. Serviu-lo entre 14-16 ºC.

LLEGAT
Al cor del Penedès, una viticultura secular conviu amb l'oportunitat
d'aprendre cada dia entre les vinyes de les varietats més arrelades, tan
propícies a la descoberta. En aquesta terra forjada per múltiples cultures,
entre cases de pagès, masies i castells, cada any renovem un pacte alhora
antic i nou dialogant amb la natura més propera. L'esperit de Vinyarets, la
màgia del nostre origen.



TERROIR
Sòl
El nostre vi Vinyarets procedeix de diferents zones de la comarca del Penedès, on podem trobar sòls de tipus
argilocalcari.

Meteorologia
A la zona del Penedès, el 2019 va ser un any sec, amb dos períodes destacats, un al mes de maig i un altre a final d'any,
on es van concentrar la major part de les pluges. D'altra banda, va ser un any de temperatures normals, tot i que les
temperatures durant l'estiu van ser més elevades. Cal destacar l'onada de calor que es va viure a finals de juny.

Pluviometria
Mitjana anual (històric): 569,1 mm
Total anual (anyada actual): 399,4 mm

Temperatura
Mitjana anual (històric): 14,7ºC
Mitjana anual (anyada actual): 15,1ºC


