Finca Malaveïna 2013
La marcada personalitat del terreny d’algunes de les nostres
vinyes ens permet elaborar vins amb una identitat molt definida:
són els coneguts com vins de finca. La Finca Malaveïna (per cert,
curiós nom assignat per algun pagès fa moltes generacions) és una
vinya dissenyada per obtenir vins extraordinaris. En aquest
terreny de 19 hectàrees de vessants d’argila vermellosa, amb
presència de còdols, amb precioses vistes al Mediterrani i als
Pirineus, obtenim un rendiment per hectàrea d’aproximadament
5.000 kg.

Denominació d’origen: Empordà.
Varietats: Merlot (46%), Cabernet Sauvignon (21%),
Cabernet Franc (12%), Syrah (11%), Garnatxa (10%).

Elaboración:
Finca: Malaveïna, a la localitat de Garriguella (Alt Empordà). 19 ha de
vessants d’argila vermellosa, amb lleuger contingut de còdols.
Verema i elaboració: Raïm seleccionat i recollit a mà. Vinificació en negre,
maceració llarga i fermentació a temperatura controlada a 24ºC.
Criança: Catorze mesos en bóta bordelesa nova de roure francès Allier,
restant en ampolla.
Tipus d’ampolla: Bordelesa Esevi, de color negre, 75 cl, 150 cl. i 300 cl.

Anàlisi:
Graduació: 14,10% vol.
SO2 lliure: 20 mg/l.
SO2 total: 60 mg/l.
Acidesa total: 4,0 g/l (a.s.).
Acidesa volàtil: 0,71 g/l (a.a.).
Sucres residuals: 0,18 g/l.

Nota de tast:
Color vermell cirera de capa alta. Aroma potent, recorda els fruits negres,
amb un fons de notes especiades i torrades. En boca és rodó, carnós i
estructurat. L’acidesa és molt fresca i els tanins són molt rodons, donant
sensació de cremositat. Té un excel·lent equilibri, amb un bon pas de boca i
llarg postgust. És un vi amb una marcada personalitat de la finca de la qual
prové i té un gran potencial d’envelliment.
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L’opinió de la crítica...
ANYADA

AÑADA 2012

GUIA / MITJÀ

PUNTUACIÓ

2013

Guía Peñín 2017

93 punts. Excel·lent.

2012

Guía de Vinos 2016.
La Semana Vitivinícola

95 punts.

2012

Guía de Vinos Gourmets 2016

94 punts.
“Gran personalitat”.

2012

La Guia de Vins de Catalunya 2016

9,20 punts.
“Especiat, mineral,
herbes aromàtiques”.

2012

Guía Peñín 2017

91 punts. Excel·lent.
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Gran Medalla d’Or
Sélections Mondiales de
Vins 2016
(Canadá)


Médaille d’Or
Gilbert & Gaillard 2016
(Francia)



