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el GRATALLUNES
FITXA TÈCNICA
VI BLANC - EMPORDÀ

- Varietats i edat de la vinya: garnatxa blanca 25 anys i 
macabeu 35 anys

- Anàlisi:  13,5% vol. 

- Acidesa total: 4,1 g/l (ATS)

- pH: 3,43

- SO2 lliure: 20

- SO2 total: 43 

- Sucres residuals (glucosa + fructosa): 0,03 g/litre

- Ac. volàtil: 0,42

- Collita: manual en caixes de 18 kg, el matí del 23 d’agost  
de 2017, lluna descendent, dia fruita.

- Elaboració: premsatge suau i desfangat estàtic a 8ºC. 
Fermentació en acer inoxidable a 15ºC des del 25 d’agost 
fins al 4 de setembre, quan es van esgotar tots els sucres.

- Criança: criança sobre les seves pròpies mares fines  
 durant 4 mesos, amb 2 o 3 batonnage setmanals.

- Clarificació: lleugera clarificació amb bentonites naturals.

- Filtratge: només filtrat suaument amb cel·lulosa prèvia- 
 ment a l'embotellament.

- Notes de tast: Les denses llàgrimes ens recorden els  
 ventalls al·luvials que formen les terres del seu origen.
 Color groc pàl·lid amb reflexos verdosos.
 El primer nas sorprèn per la seva immensa frescor i  
 delicat perfum de tisana amb un fons cítric.
 Notes de til·la, anís verd i un toc de farigola refresquen  
 la personalitat dolcenca de la garnatxa blanca.
 L’amplitud i untuositat en boca inunden el paladar  
 combinades amb una lleugera amargor i sabor de
 fenc que confirma la personalitat d’aquest vi. 
 En final de boca, aquest vi regala notes fresques de  
 pomelo, llorer i meló cantaloup i una sensació de  
 frescor que ens recorda els seus orígens granítics.

- Geologia i edafologia de la parcel·la Priorat de Masarac:  
 Entre el curs de la riera d’Anyet (oest) i el còrrec de  
 Bruixots (est) trobem la nostra parcel·la del Priorat.
 Un paisatge descrit pel mapa morfoedàfic de la DO:  

 terraprim del ventall al·luvial pliocè de Peralada.  
 Són terrasses fluvials amb còdols de fins 30 cm de  
 granit o esquists amb alguns quars cantelluts. Són   
 sòls sorrencs amb matriu de grava d’origen d’esquists i  
 sorra granítica o sauló. 
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Sobretot a la zona de la garnatxa blanca trobem ortoses 
roses amb moltíssims blocs de quars de diversos colors, 
blanc i taronja degut a la seva riquesa en òxid de ferro. 
Els blocs de quars es reconeixen pel seu aspecte 
blanc-gris-rosat amb transició de colors gradual, fractura 
concoide. Els cantells vius de les fractures tallen com el 
vidre i el mineral és tan dur que ratlla el vidre.

Fotos:  Blocs de quars blanc que provenen dels dics de quars de la zona de Sant Climent Sescebes.


