
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 Parellada va poder agafar una mica d'aigua
necessària que va caura a finals de Setembre.

VEREMA 

ELABORACIÓ
Vi ecològic de vinyes de muntanya a 500m d’altura. Verema manual
amb caixes de 18kg aprox. El vi fermenta en bóta de 600L de roure i
s'hi passa uns 6 mesos de criança fins que l’embotellem. 

TAST
Vi blanc de color groc pàlid d'intensitat mitjana, amb ribet
lleugerement més daurat. Un vi d'aspecte brillant i llàgrima
marcada lleugerament.

El seu pas en bota fa que la notem molt subtilment, seguit
d'un punt de mantega i llevat, donant pas ràpidament a
aromes de fruita blanca, destacant-hi una poma madura que
a la vegada despren frescor en nas. Hi són presents també les
aromes balsàmiques com la camamilla i fins i tot records del
pi típic de bosc mediterrani.

En el seu primer pas hi destaca el gust de la poma madura, 
 despertant-nos seguidament una salivera causada per la seva
acidesa mitjana-alta, i acabant amb punt lleugerement amarg.

Ideal gastronomicament per acompanyar un formatge cremós
o formatges de cabra, tàrtars de carn o peix, peixos i mariscos
i fins i tot carns blanques amb salses suaus. 

100% Parellada. 
Vinya Camí Vell (plantada l'any 1957).
És un vi elaborat amb una sola varietat i d’una única vinya. La parellada
és la més tradicional de la nostra zona i de les vinyes més velles que
tenim. Entenem que no ha tingut el reconeixement que li pertoca per
elaborar vins monovarietals ja que tradicionalment s’ha fet servir per
elaborar vins base cava. Nosaltres des de el primer moment li vam voler
donar el protagonisme que es mereix elaborant aquest vi.

CAMÍ VELL

Un vi delicat i elegant, amb una clara identitat pròpia i a la vegada respectuós gastronòmicament
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