
 

 

            www.torello.com 

   
       @TorelloViticult         @TorelloViticultors  Torelló Viticultors       Torelloviticultors 

PRESENTACIÓ: 
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TORELLÓ MALVAREL·LO 2019  

Varietats de raïm: 85% Xarel·lo, 15% Malvasia, de les nostres vinyes ecològiques de Can Martí. 

Collita: 2019. La verema es va iniciar el dissabte 17 d'agost (uns dies més tard que l'any anterior) i va 

finalitzar el 20 de setembre. 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. 

Raïms veremats a mà, en caixes de 25 kg o remolcs de 2.500 kg. 

Elaboració: Cada varietat de raïm passa per la taula de selecció i posteriorment són premsades, amb 

delicadesa, en les premses pneumàtiques. S'utilitza únicament la primera fracció del premsatge (també 

anomenat “most flor”), el de major qualitat.  

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

Vol.: 12% 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ideal per a acompanyar:  

Aperitius, amanides de fruita, peixos, mariscs i carns blanques. 

    

    PREMIS I RECONEIXEMENTS 

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 

 

Barcelona 

Groc pallós brillant, amb reflexos daurats. 

 

En nas és suggeridor, amb aromes afruitades i dolces, de mel. Notes florals, delicades, però amb 

intensitat. Plenitud fruitera amb una bona dosi de fruita d'os, notes exòtiques d'albercoc, préssec, 

pruna i pera d'aigua. 

 

En boca és molt afruitat, apareix la fruita blanca, fruita d'os. Frescor cítric, bona acidesa. És un vi molt 

agradable i saborós. 

Torelló 

Vi jove ecològic, fresc i molt afruitat 

Guía Semana Vitivinícola: 94 pts    Guía de Vinos de Catalunya: 9,58 pts  

James Suckling: 90 pts (’18)   Gilbert & Gaillard: Medalla de Oro (’18) 

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

