
NOTA DE TAST

Verema Tardana
Garnatxa Blanca 2013

En nas es desperten notes de pell de taronja 
deshidratada, caramel, avellana i herbes 
mediterrànies, mantenint una essència honesta 
de la Garnatxa Blanca.

A la boca es mostra fresc i untuós a la 
vegada, amb una acidesa vibrant.

VARIETATS
Garnatxa Blanca 100% 

TIPUS DE SÒL
Sòl argilo-calcari.

VINYES
Vinyes velles de Garnatxa Blanca situades 

al terme municipal de La Fatarella 
(500m s. n. m), plantades a una distància 

de 4m entre files, sistema de plantació 
emprat antigament per aprofitar l’espai 

entre passades per sembrar.

Color ambre brillant.

15,5% Vol.
Sucres: 132 g/L 8ºC

Verema tardana (7 Novembre) i 
manual, en petites caixes de 18Kg. 

Un cop al celler, s’escampen els raïms 
en canyissos en un lloc cobert i ventilat 
durant uns 20 dies per tal d’afavorir el 

procés de convertir-se en panses i 
obtenir així una major concentració. 

Fermentació amb les pells i parada de la 
fermentació en fred per poder mantenir 

els sucres residuals naturals. 
Posterior criança en una bóta de roure 

francès de 225L durant 4 anys amb
2 anys de criança en ampolla.

ELABORACIÓ

Sabies que...?

Dolços tradicionals de la 
Terra Alta: Coc 

d’avellana de La Fatarella 
o Casquetes (‘panadons’) 

de confitura. Perfecte 
també per acompanyar 

xocolata negra de mínim 
un 80% de cacao.

MARIDATGE

El Verema Tardana s'ha fet gran al nostre costat i ara després dels 
seus 7 anys evolucionant a la bóta del racó del celler, està preparat per 

sortir al carrer i endolcir-nos la memòria i els sentits.

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.  

Herència Altés
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