
VEREMA 2016
Any calorós i molt escàs en precipitacions. Tanmateix, la pluja de mitjans d’agost va garantir un estat 
òptim de maduració del raïm, de molt bona qualitat i òptim estat sanitari.

ELABORACIÓ 
Verema manual. Selecció a la vinya i posteriorment a la taula de tria. Raïm collit en caixes i refrigerat 
durant 24 hores a uns 10 ºC. Maceració amb les pells durant 15 dies. Fermentació a 22 ºC. Breu 
criança de tres mesos en bóta de roure francès per incrementar la complexitat del vi resultant.

VARIETATS DE RAÏM Cabernet Sauvignon 100%.

NOTA DE TAST
D’un intens color pruna, es revela jove i vibrant. D’estructura lleugera, té una entrada en boca dolça 
i vellutada. Destaquen les aromes balsàmiques, de clau, espècies i toffee. 

SÒL
La parcel·la s’assenta sobre un sòl franc, profund, de fins a 120 cm sota terra. De textura mitjana, amb 
pocs elements grollers, i que gaudeixen d’un molt bon drenatge. Són sols amb una alta capacitat 
de retenció hídrica. La textura dels mateixos és franca, amb un contingut baix en matèria orgànica 
i amb un pH relativament basic

DENOMINACIÓ D’ORIGEN DO Penedès. SUBZONA Costers de l’Anoia

DEGUSTACIÓ
És perfecte per acompanyar carns lleugeres, peix blau i formatges curats. 
Es recomana servir-lo a 12 ºC.

GRAU ALCOHÒLIC
15,5% Vol

VITICULTURA
Paràmetres ecològics

ACIDESA TOTAL
5,8 g/l

FORMACIÓ
Cordon Royat

PH
3,6

ALTITUD
200 m

SUCRE RESIDUAL
0,3 g/l

EDAT DE LES VINYES
Mitjana de 20 anys

SULFURÓS TOTAL
40 mg/l

RENDIMENT
Cab. Sauvignon 3.670 Kg/Ha

Els monovarietals de Can Bas Domini Vinícola expressen en essència el terrer de la finca històrica d’on neixen i la nostra manera honesta d’interpretar el 
paisatge. “Som el que fem, fem el que som”.
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CAN BAS DOMINI VINÍCOLA FORMA PART DEL GRUP PERE VENTURA FAMILY WINE ESTATES
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CAN BAS CABERNET SAUVIGNON 2 0 1 6


