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SILVER

GR
ENACHE DU MONDE

2018

Aroma fi i complexe, barreja de notes florals i de 
fruita fresca, amb records d’herbes 
mediterrànies.

Entrada molt fresca i amable amb una sensació 
dolça. Pas vellutat, amb equilibri entre fruita, 
mineralitat i una acidesa present però gens 
agressiva. Final llarg i persistent.

 Ecològic

VARIETATS
75% Garnatxa Negra

25% Syrah

TIPUS DE SÒL
Sorra amb contingut d’argila 

sobre roca calcària.

VINYES
Els raïms provenen de diferents parcel·les 

de la Terra Alta, totes cultivades de 
manera ecològica. Vinyes velles d’entre 30 
i 50 anys amb rendiments molt baixos per 

tal d'aportar concentració 
i mineralitat al vi.

Color rosat pàl·lid de tonalitat assalmonada 
amb petits reflexes blavosos.

13% Vol. 6 - 8ºC

Verema manual primerenca en caixes 
de 200 kg amb acurada selecció al 

camp i posteriorment també al celler. 
Refredament del raïm a 3-5 ºC durant 

unes 24 hores. Premsat directe amb 
raïm sencer per limitar el contacte amb 

la pell. Només s'utilitza la primera 
fracció del most, el most flor, obtingut 

amb una suau pressió. Desfangat 
estàtic. Fermentació espontània amb 

llevat autòcton en dipòsits d'acer 
inoxidable. Bâtonnage de les lies fines 

durant tres mesos per tal d'aconseguir 
més cremositat en boca i llarga vida. 

Lleugera clarificació i filtració abans de 
l’embotellat.

ELABORACIÓ

Sabies que...?

Sushi o qualsevol tipus de 
peix. Un vi molt 

gastronòmic.

MARIDATGE

La Celastrina és una petita papallona blava. El seu nom comú és 
Nàiades de la mitologia grega, que fa referència a l'hàbitat típic 

d’aquesta espècie, aprop del curs de l'aigua, llocs ombrívols i humits.

PREMIS

Herència Altés

D.O. TERRA ALTA

CLIMATOLOGIA

Mediterrani amb influència continental: 
hiverns freds i estius calurosos amb 
moltes hores d'insolació.

Influència notòria de l'equilibri de 2 
vents: el Garbí, una suau brisa marina 
que aporta humitat, i el Cerç, un vent 
fred i sec del nord-oest.

Pluviometria molt escassa: mitjana anual 
de 450mm.  


