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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 

 

PRESENTACIONS 

• 75 CL 

• Magnum 

 

  

 

 

 

Tots els vins i escumosos Corpinnat de Torelló tenen el seu origen en les vinyes de Can Martí, de 135 hectàrees, 
finca de la família Torelló des de 1395. Situada a Gelida, a l'Alt Penedès. 

Torelló elabora vins escumosos Corpinnat de llarga criança, vins tranquils de la DO Penedès, marc i oli d'oliva verge 
extra. 

 

TORELLÓ COLLECTION 2010 
 

Varietats: 37% xarel.lo, 36% macabeu i 16% parellada, de la nostra finca de Can Martí. 

Collita: 2010. La verema va arribar amb un petit retard, a causa de les pluges i a les baixes 

temperatures durant la primavera, que van provocar una maduració lenta i molt equilibrada. Això va 

allargar la recollida del raïm fins a principis d'octubre. La collita va ser molt bona, pel que respecta als 

vins blancs i als vins base per a escumosos, obtenint-se vins base amb molt bona acidesa, frescos, fins, 

molt aromàtics, expressius i amb moderada graduació. 

Elaboració i criança: Aquesta és una petita producció de 612 ampolles estàndard i 56 màgnum. El 

raïm prové de vinyes de baix rendiment i la verema es realitza sempre a mà. La recol·lecció del raïm es 

realitza en caixes de 25 kg o petits remolcs de 2.500 kg, amb ràpid transport fins al celler, selecció del 

raïm en taula i suau premsatge. Primera fermentació del most amb llevats autòctons espontanis, 

pròpis. Segona fermentació en ampolla. 

10 anys de criança en ampolla. Cada any es realitza el poignettage o remogut de l'ampolla. 

D'aquesta manera es posen en suspensió els llevats i s'afavoreixen els efectes de l'autòlisi, 

enriquint el vi en aromes i sabors. 

Vol: 11,5% 

 

 

 

 PREMIS I RECONEIXEMENTS (anyada 2009) 

Barcelona 

Torelló 

Es un escumós complexe i subtil, amb una molt llarga criança que imparteix notes fumades i 

de brioix i una textura cremosa amb gran finor. 

Guia Peñín 2021: 96 punts   Guia Gourmets 2021: 96 punts   

Robert Parker: 94 punts    Decanter: 96 punts  

Semana Vitivinícola: 96 punts   Guia de Vins de Catalunya: 9,7 puntos

     

Guía Semana Vitivinícola: 97 pts – cuadro de honor (‘14)    Miquel Hudin: 91+93 

puntos  

Concurso Virtus 2019: Gran Oro     Drink Business 2019: 

Medalla de plata  

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

