
EL MOMENT MÉS DOLÇ
Llaminer, alegre i sensual... 
Imagina un món al revés!

CARÀCTER
PRIMER ROSÉ SEMI SEC és un varietal extraordinari elaborat 100% amb la 
varietat Trepat que li aporta un color lluminós, aromes amb cos i una frescor 
sensual.

Tant el seu encant com l’equilibri entre suavitat, dolcesa i frescor, són fruit d’una 
fermentació lenta i controlada.

ESPERIT PRIMER ROSÉ SEMI SEC
Imagina un món al revés. Un món en el qual el rosa està més de moda que el 
gris; on la sensibilitat guanya terreny a la raó i on hi regna la dolçor. Un món en 
què no existeixen protocols incòmodes ni costums que et desagraden. Imagina’t 
aquest món que has creat amb una copa de PRIMER ROSÉ SEMI SEC i, poc 
després, fes-lo realitat.

PRIMER ROSÉ SEMI SEC és un cava pensat per gaudir moments dolços, per 
assaborir l’albor d’una relació, per descobrir el costat femení de la vida o per 
intensificar el to chic d’un ambient.

GAUDEIX-LO
A companyant plats exòtics, cuina asiàtica i tota mena de postres. Ideal per a un 
aperitiu suggestiu.

El seu sabor de baies d’estiu, fresques i suculentes, és el toc perfecte per 
subratllar una ocasió romàntica.

Òptim com a postres i sublim amb fruites roges i xocolata.

SERVEIX-LO
A 6 °C i comprovaràs la ressonància del seus acords afruitats.



VARIETAT
100% Trepat

ORIGEN
Les vinyes amb què elaborem en nostre PRIMER ROSÉ SEMI SEC estan 
situades a la Conca de Barberà, bressol per excel•lència de la varietat 
Trepat.

Els ceps creixen en sòls pobres en matèria orgànica de composició 
majoritàriament calcària, a una altitud mitjana de 400 metres.

Viticultors que posen llur experiència al servei d’una agricultura sostenible 
i respectuosa amb el medi ambient, tenen cura d’aquestes terres.

La verema es fa de forma manual i ateny uns rendiments de vora els 
10.500 kg/ha.

ELABORACIÓ
 ♦ El procés de vinificació del PRIMER ROSÉ SEMI SEC segueix el 

mètode de sagnat, mitjançant el qual el most i la pellofa maceren entre 

16 i 20 hores per tal d’extreure el seu color característic i potenciar 

totes les aromes del raïm.

 ♦ El premsat és suau, sense sobrepassar els 0,5 bar (kg). La fermentació 

té lloc en dipòsits d’acer inoxidable de capacitat mitjana a temperatura 

controlada.

 ♦ La segona fermentació amb llevats seleccionats es realitza segons 

el mètode tradicional.

 ♦ El licor d’expedició arrodoneix el buquet i li aporta la seva dolçor 

característica.

CRIANÇA
De 12 a 15 mesos, segons l’anyada.

NOTA DE CATA
A la vista: el seu color és rosa pàl•lid, lluminós i amb espurneigs 
vermellosos. L’acompanya un rosari de bombolles fines i constants.

Al nas: ressalten notes intenses de fruites vermelles i reminiscències florals.

Al paladar: sedós, amb una dolçor subtil que associa la suavitat i la 
frescor amb el sabor de fruites roges i un record exquisit de llaminadura 
selecta.

CARACTERÍSTIQUES ANALÍTIQUES
Pressió: 4,5 bar - Grau alcohòlic: 11,5 (% Vol) - Acidesa total (t.a.): 6,1 g/l  
Semi Sec: 33 g/l

CERTIFICATS
IFS, BRC i ISO22000 amb el màxim grau de compliment.




