
Calorosa i seca que va aportar un resultat equilibrat. A causa de la
sequera la planta no es va desenvolupar massa i per això va patir menys
que altres anys. La Garnatxa va agafar algo de pluja al final de la
maduració que li va anar bé. La Parellada va poder agafar una mica
d'aigua necessària que va caura a finals de Setembre.

VEREMA 2021

ELABORACIÓ
Extracció del most flor i fermentació a baixa temperatura.
Totes les varietats s’elaboren per separat, veremades segons el nostre
criteri al seu punt òptim de maduració.
Un cop fermentats els vins, els fem una criança amb les seves “mares”
durant 5 mesos per donar “sedositat” i complexitat.

TAST
Vi blanc de color groc pàlid i ribet verdós, amb un aspecte
cirstal·lí molt viu. Llàgrima visible, d'instenstitat mitjana.

Explosió aromàtica de fruites i flors.
Hi són presents fruites com el préssec, típic en garnatxes, un
punt de pera i notables aromes florals com el jasmí o fins i tot
un punt de roses. Sent-hi també present la poma provinent
de la parellada. 

Vi amb cos i acidesa mitjana-alta. Un vi llarg on notem
aquestes fruites com el préssec i la poma. Acaba amb un punt
amarg molt lleuger que juntament amb l'acidesa ens aporta
una frescor que et convida a fer una altra copa.

Ens maridarà perfectament amb peixos i mariscos, amb
cremes de verdures, amb una pasta al pesto, i formatges
frescos i cremosos. És un vi d'aquells que sempre
t'acompanya: entre amics, parella, per beure mentres cuines,
per compartir amb companys de feina, per una conversa
qualsevol. 

Garnatxa Blanca, Parellada, Riesling.
Vinyes: Sota l'Era (plantada l'any 2013), Ombra Clara (plantada l'any
2011) i La Peça (plantada l'any 1957).
Can Vich Blanc és un vi fresc, afruitat i directe. Elaborat a partir d’un
cupatge de tres varietats de raïm, en diferents proporcions segons
l’anyada. 
Vi ecològic de vinyes de muntanya a 500m d’altura.
Verema manual amb caixes de 18kg aprox.

CAN VICH BLANC

Un vi ple de fruita, flors i frescor, d'aquells que saps que sempre serà una bona companyia
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