
Syrah/Garnatxa Blanca 2021

ANYADA
2021

ÀREA:
D.O. Terra Alta (Catalunya, Espanya)

VARIETATS DE RAÏM:
74% Syrah
26% Garnatxa blanca

TIPUS DE VI:
Negre sense roure

ELABORACIÓ:

Aquest vi s’elabora en tres “temps”, buscant una bona fruitositat i lleugere-
sa. Els raïms s’introdueixen al dipòsit, Syrah i Garnatxa blanca, durant uns 
15 dies a baixa temperatura, iniciant una fermentació de raïm sencer. 
Despres es despalillen els raïms passant a un altre dipòsit les pells i el 
most durant 24h i es premsa suaument cap a un altre dipòsit on es realitza 
la fermentació alcohòlica SENSE PELLS. Fermentació malolàctica en 
dipòsit. Clarificat i filtrat lleugerament, es poden formar pòsits.

CONCEPTE:

Una reinterpretació de la maceració carbònica, adaptant el sistema per a 
obtenir un vi amb molta fruita, fresc i lleuger, “sense cos”, llaminer, com 
un vi negre amb estil de blanc. 

COLLITA:
Manual

ENTRADA AL CELLER:
Raïm sencer, de les caixes al dipòsit

CONTROL DE MADURACIÓ:
Cata i analític (control de pes,
% vol. probable i acidesa)

PRODUCCIÓ:
2.060 ampolles de 750ml

NOTA DE CATA:

Color granat mig-intens. El nas atractiu mostra moltes fruites vermelles i 
negres madures, com ara, cireres, prunes vermelles, gerds, i també un
agradable cep i notes de fusta. En boca té un cos mig amb tanins lleugera-
ment adherents, fermes i agradables. També fruites vermelles, un toc de 
pebre, regalèssia i notes de lavanda. És un vi que combina d’una manera 
meravellosa una fruita joiosa amb una sofisticació seria!
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