
Vinyes pròpies, cultiu ecològic, verema manual i vinificació a la propietat 
defineixen els vins de Torelló Viticultors. El·laboradors de vi des de 1951.

Parker Peñin’23 Guía Vivr el Vino’23

90 punts 91 punts 93 punts

GRAN CRISALYS
2020

LA FINCA CAN MARTI
La finca Can Martí pertany a la família Torelló des de l’any 1395 (s. XIV). Ocupa 135 hectàrees 
a Gelida (Alt Penedès – Barcelona). Els sòls són argilosos i calcaris, i es cultiven en ecològic 80 
hectàrees de 11 varietats de raïm diferents. La verema es realitza manualment en caixes de 25kg, 
pallots de 200 kg o remolcs de 2500 kg. 

LA COLLITA 2020
La verema va començar el dissabte 8 d’agost i va finalitzar el 4 de setembre. 2020 va ser un any 
molt plujós, entre octubre i maig, en canvi l’estiu va ser molt sec - no va ploure ni un sol dia -. El 
2020 vam tenir una menor quantitat de raïm i es va haver de parar molta atenció al cicle vegeta-
tiu i al procés de verema, però el raïm va resultar de bona qualitat. Això ho aconseguim gràcies a 
la verema manual.

VARIETATS
56% Chardonnay i 44% Xarel·lo de la nostra Finca Can Marti.

RECONEIXEMENTS

EL·LABORACIÓ
El raïm passa per la taula de selecció i posteriorment és premsat, 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.

PRESENTACIONS
75 cl. i Magnum.

NOTA DE TAST
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 pene-
trant 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.

Un vi blanc de criança 
complex i estructurat.

www.torello.com


