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PRESENTACIÓ: 

• 37,5 CL 

• 75 CL 

• Magnum 
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TORELLÓ BLANC TRANQUILLE 2019  

Varietats de raïm: 34% Xarel.lo, 26% Macabeu, 22% Muscat, i 18% Parellada, de les nostres vinyes de Can 

Martí. 

Collita: 2019.  La verema es va iniciar el dissabte 17 d'agost, amb les varietats més primerenques (uns dies 

més tard que l'any anterior) i va finalitzar el 20 de setembre amb la Parellada. El fet de començar més tard 

va afavorir un grau de maduració i acidesa òptimes del raïm. 2019 va ser un any sec en general, amb dues 

onades de calor molt intenses a l'estiu i unes pluges a finals de juliol, agost i principis de setembre molt 

ben rebudes. El raïm ecològic veremat (90 ha) va presentar un estat sanitari perfecte i en quantitat similar 

a l'any anterior. Els vins resultants de la collita es caracteritzen per la seva fruitositat i intensitat aromàtica.  

Elaboració i criança: Cada varietat de raïm, collida 100% a mà, passa per la taula de selecció i 

posteriorment són premsades, amb delicadesa, en les premses pneumàtiques. S'utilitza únicament la 

primera fracció del premsatge (“most flor”), el de major qualitat.  

Utilitzem la tecnologia Inertys en les premses, amb l'objectiu de protegir el most de qualsevol oxidació. 

Fermentació posterior en dipòsits d'acer inoxidable, a temperatura controlada. 

 Vol.: 11,5% 

 

  

 

 

 

 

                     Ideal per a acompanyar:  

Aperitius i menjars informals. Formatges, amanides, fritades i arrebossats, guisats de 

peix, pasta italiana. 

Barcelona 

Torelló 

Vi jove, fresc, lleuger i floral 

Vi blanc de color or nou, lleuger en copa, net i brillant amb reflexos groc-verdós. 

 

En nas, és de delicada intensitat aromàtica, fresc, ple de vida. Amb records de flors blanques, de 

presseguer, d'herbes com el fonoll i flor de camp, com la dent de lleó. Amb tocs a fruita cuinada, com 

a poma caramel·litzada.  

 

En boca és agradable, de pas lleuger, amb l'acidesa emmascarada per la fruita. Amb un final 

agradable, on retrobem les aromes de fonoll i flor de camp. 

Viticultors des de 1395 

Elaboradors d’escumosos des de 1951 

100% Vinyes pròpies 

100% Ecològic 

100% Verema manual 

Vinificació a la propietat 

Especialitzats en llarguess criances 


