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TORELLÓ MAS DE LA TORREVELLA 2019  

Varietats de raïm: 100% Chardonnay, de la nostra finca de Can Martí. 

Chardonnay ecològic de la Vinya del Tuta. Raïms veremats a mà, en caixes de 25 kg, veremats els 

dies 22 i 23 d'agost de 2018. Embotellat el 12 d'abril de 2019. 

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. 

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.  

Hem incorporat la tecnologia Inertys en les premses, amb l'objectiu de protegir el most de 

qualsevol oxidació, durant la fase del premsatge. Fermentació posterior en tancs d'acer inoxidable, 

a temperatura controlada. 

Vol.: 13,5%  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ideal per a acompanyar: 

 La seva versatilitat enriqueix des d'arrossos i fideuà fins a carns blanques.  

 Ideal per acompanyar tempures, peix i marisc. 

Color groc verdós molt net. Aroma intensa de fruita tropical i exòtica madura, on en evolució 
apareixen notes cítriques.  
 
En boca té una entrada agradable, bona acidesa. És carnós i amb notes llamineres. Es 
confirmen les notes de fruita tropical delicades i apareixen de fruita blanca madura. 
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