VI TERRES - NEGRE
ORIGEN
Una vinya antiga amb un potencial extraordinari,
cultivada de manera ecològica, ens va inspirar per
donar vida al Terres. Una línia que expressa el
nostre compromís de crear vins precisos i delicats
que ens parlen del terrer.

DADES TÈCNIQUES
Producte: Vi negre amb criança
Criança: Criances molt curtes en bótes de roure
francès que ens confereix notes lleugerament més
especiades i torrades.
Varietats: Ull de Llebre
Vol. 12 %
Temperatura de servei: 10-12 ºC
No ampolles: 5.000
Anyada: 2019
Capacitat ampolla: 750 ml
Ampolles/caixa: 6 ampolles per caixa

NOTA DE TAST:
Color - De color granate.
Nas - Destaquen les aromes de maduixa àcida,
fruites negres amb notes balsàmiques, pebre
negre, regalèssia, fonoll i menta.
Boca - Vi amb caràcter, elegant i fresc. Destaca
per les seves aromes de fruita negra amb notes
especiades de la criança.

MARIDATGE:
Recomanable per a carns vermelles sense molt guarniment, faisà i ànec. També pot anar
molt bé amb tonyina o salmó a forn.
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Vinyes
Resultat de l'acoblament de dues de les
nostres parcel·les més antigues d'Ull de
Llebre. Es troben a una altitud de 250
metres sobre el nivell de la mar i es
componen de vinyes amb una mitjana de
35 anys d'edat, plantades en vas. Les dues
parcel·les es troben en un lleuger
pendent que ens ofereix una ventilació
perfecta.
Els sòls argilo-calcaris afavoreixen la
maduració fenòlica i una bona
acumulació de sucres en el raïm. Els
rendiments són baixos, el que ens
permet obtenir un raïm amb gran
intensitat i concentració.

Elaboració
Realitzem la verema a mà i els raïms són
escuats abans de començar la
fermentació amb llevats autòctons.
Busquem preservar el caràcter varietal,
per això el fruit de les parcel·les reposa en
dipòsits d'acer inoxidable. Per l'altra,
utilitzem criances molt curtes en bótes
de roure francès que ens confereix notes
lleugerament més especiades i torrades.

Producció limitada: 5.000 ampolles
Certiﬁcacions: Vins ecològics amb
certiﬁcació vegana.
Verema: Manual per garantir l'excel·lent
estat sanitari del raïm i realitzar una selecció
dels gotims, ﬁns i tot dels grans de raïms.

Parcel·les úniques, situades a la zona de l'Alt Penedès, a les que els hem volgut donar
l'oportunitat de demostrar tota la seva singularitat i experiència. Cadascuna d'elles ha estat
treballada i viniﬁcada per separat, dedicant especial cura a les maduracions per crear vins
frescos amb bona acidesa natural.
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