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PRESENTACIÓ: 
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TORELLÓ GRAN CRISALYS 2018  

Varietats: 63% Xarel·lo, 37% Chardonnay, de les nostres vinyes de la finca Can Martí. 

Verema: 2018. La verema es va iniciar el 13 d'agost i va finalitzar el 27 de setembre, amb alguna 

interrupció a causa de les tempestes i a l'espera de la maduració d'alguna varietat. El 2018 va ser l'any 

amb més pluja en els últims 20 anys, cosa que va portar també un retard de la verema de 10 dies, 

respecte l'any anterior. Els vins d'aquesta collita, tan complexa climatològicament, es caracteritzen per 

un sorprenent equilibri entre acidesa i grau alcohòlic. 

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.  

La fermentació de les dues varietats es realitza per separat, en barriques de roure francès 

(allier i vosgues), a temperatura controlada, durant uns quatre mesos. Es realitza battonage tres 

vegades per setmana. Posteriorment es realitza l'assemblatge de les dues varietats i la criança en 

ampolla, d'entre sis mesos i un any. 

Vol.: 13% 

 

 

 

  

 

 

Ideal per a acompanyar: Amb tot tipus de crustacis (cloïsses, musclos) mariscos, peixos i 

carns blanques. 

 

Barcelona 

Torelló 

Vi blanc de criança complex i estructurat 

 

Vi blanc de color or vell, reflexos verds daurats, net i transparent, amb una densitat mitjana en 
copa. 
 
En nas desprèn fragància neta, de flors blanques i fruita de vinya madura sobre una penetrant 
aroma mineral.  
 
En boca és untuós, de pas ferm i equilibrat, amb notes que recorden a la poma Granny Smith i un 
record de brioixeria amb un final vegetal.  
És un vi rodó de pas complex i amigable. 

Viticultors des de 1395 

Elaboradors d’escumosos des de 1951 

100% Vinyes pròpies 

100% Ecològic 

100% Verema manual 

Vinificació a la propietat 

Especialitzats en llargues criances 

 

Guia Peñín 2021: 90 pts y 91 pts (magnum)   Gilbert & Gaillard: Medalla d’Or 

Guia Semana Vitivinícola:  95 pts (anyada ’17)  Guia Vivir el vino: 90 pts (anyada ‘17)  

http://www.facebook.com/TorelloViticultors/
https://www.youtube.com/user/Torello57/videos
https://www.instagram.com/torelloviticultors/

