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PARATGE QUALIFICAT CAN BAS
El reconeixement a la singularitat

CARÀCTER
PERE VENTURA GRAN VINTAGE PARATGE QUALIFICAT CAN BAS identifica i
relata el lloc on neix, una àrea menor qualificada dins la DO Cava per les seves
singulars característiques edafòlogues i climàtiques. El Paratge Qualificat Can
Bas suma a aquestes l’antiguitat dels sòls i la variable històrica, fruit de més de
2.700 anys de tradició vitivinícola la fintca.
GRAN VINTAGE és un cava de terrer, representatiu del Paratge Can Bas: la
identitat d’aquest cava ve marcada pel seu origen, el conjunt de variables
-climatologia, geomorfologia, edafologia i biota- que determinen l’expressió dels
raïms i l’obtenció d’un most únic, reflex i interpretació d’una anyada. Aquestes
variables, juntament amb uns criteris de qualitat a la seva producció i elaboració,
propicien un cava de característiques singulars.
Icònic, elegant i de marcada personalitat, GRAN VINTAGE PARATGE QUALIFICAT
CAN BAS ostenta el màxim distintiu de qualitat per un cava.

ESPERIT GRAN VINTAGE
GRAN VINTAGE forma part de la Col·lecció Vintage, grans reserves d’anyades
excepcionals i representatius del terrer i la marca PERE VENTURA: elegància,
caràcter identitari i gaudi. Elaborats a la propietat, són caves per paladars
exigents i per celebrar i viure la intensitat del moment.

PRESENTACIÓ
D’edició limitada, cada ampolla és única i està enumerada, indica la data de
degorjat i presenta el distintiu específic de control qualitatiu.
L’ampolla és de disseny exclusiu i es presenta en un estoig personalitzat de vellut
amb un llibret explicatiu a l’interior sobre els trets distintius del GRAN VINTAGE
PARATGE QUALIFICAT CAN BAS.

GAUDEIX-LO
GRAN VINTAGE és l’acompanyament perfecte de la cuina més delicada i
refinada.
Especialment indicat amb vieires, foie mi-cuit amb pera caramel·litzada o rillette
d’ànec amb melmelada de taronja i pastanaga.

SERVEIX-LO
A una temperatura aproximada de 8 a 9ºC i amb una copa tulipa.
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VARIETATS
50% Macabeu, 50% Xarel·lo

ORIGEN: EL PARATGE
El Paratge Qualificat Can Bas està integrat per cinc parcel·les de vinyes
velles, d’edat molt superior a les del seu entorn: El Migjorn i El Mirador,
de Xarel·lo; i L’Anciana, La Secreta i L’Oreneta, totes tres de Macabeu.
Totes les vinyes es gestionen seguint els paràmetres de l’agricultura
ecològica i es troben sota l’empara del Consell Català de la Producció
Agrícola Ecològica (CCPAE). El sistema de conducció de la vinya és en
vas i s’hi practica una poda severa, buscant de manera controlada el
baix rendiment de producció per afavorir una major concentració de
sucres, acidesa i aromes en el raïm. Així el rendiment de producció per
hectàrea és de 3.500 kg de mitja (molt per sota del límit que marca
el reglament, de 8.000 kg) i el rendiment d’extracció per hectàrea no
supera els 48 hectolitres, sent d’una mitjana d’1,4 kg de raïm per cep.

ELABORACIÓ
La verema és manual. D’aquesta se selecciona el millor raïm a mà, a
la vinya i a la taula de tria. El raïm es premsa amb la rapa, a la premsa
neumàtica, a una pressió suau i màxima de 0,5 atmosferes.
La fracció de most obtinguda amb la primera premsada per a
l’elaboració del vi base és d’entre un 55 i un 60%. Fraccionament del
most flor al 52% seguit d’un desenfangat estàtic d’entre 24 i 48 hores.
El most passa per un desfangat estàtic d’entre 24-48 hores, a
temperatura baixa i en dipòsit inert per minimitzar l’oxidació.
La fermentació alcohòlica és conduïda per llevats indígenes de forma
espontània i a baixa temperatura controlada de 15º, en dipòsits sempre
plens de 5.000 i 10.000 litres de capacitat, provocant fermentacions més
llargues de l’habitual. L’ús de llevats autòctons afavoreix l’obtenció d’un vi
base de major complexitat.
Cada varietat es vinifica per separat a la propietat.
El vi base és sotmès a qualificació. El cava s’elabora tipus Brut i seguint
el Mètode Tradicional, amb una criança en rima mínima de quaranta-dos
mesos. Una vegada degollat el cava passa per un tast classificatori i obté
el distintiu específic de control qualitatiu.

NOTA DE TAST
A la vista es presenta de color daurat brillant amb reflexes ambres. La
bombolla és molt fina i d’evolució en rosari lenta i persistent, indicativa
de la llarga criança i perfecta integració de la bombolla.
En nas destaca per l’elegància aromàtica; neta, afruitada, cítrica, amb
records a ametlla fresca i nous.
Destaca la seva frescor, vinositat i elegància en boca; de bouquet ric
i generós, delicat, i amb molt bona acidesa. Es mostra cremós i ample;
desprèn notes a fruita fresca, crema de llimona, pera en almívar, rovell
sense cremar, xarop d’auró i brioixeria. Aquest cava té un sabor intens
avellutat en boca amb un equilibri perfecte d’acidesa i bombolles.

«Aromes delicats i elegants, notes subtils de mel i herbes, amb tocs
secs. Prou ferm i ric, amb una acidesa ben equilibrada, i un toc final
lleugerament mineral. Beure entre 2018-2027», MW Pedro Ballesteros
(Decanter, Desembre de 2018).

CARACTERÍSTIQUES ANALÍTIQUES
Pressió: 4,8 bar 		

Grau alcohòlic: 12 (%Vol.)

Acidesa total (a.t.): 6,2 g/l

Brut: 4,5 g/l

CRIANÇA

CERTIFICATS

Criança en rima mínima de 42 mesos a la propietat.
La data del tiratge de l’anyada 2015 és l’abril de 2016.

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

