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VINFOGRAFIA

Roura garnatxa 
criança 2014

FITXA TÈCNICA 
Anyada: 2014

Varietats: 100% garnatxa negra

Grau alcohòlic: 13% vol.

Nombre d’ampolles: 3.000 ampolles aprox.

Primera anyada: 2014

VISTA
Vi negre net i brillant, de color cirera 

picota i amb matisos porpra.

NAS
Nas especiat i de mitjana intensitat amb 

records de fruita vermella.

BOCA
En boca, hi trobem pruna vermella, cireres 

i regalèssia vermella, que es fonen amb 
notes làcties i de vainilla. És un vi fresc 

i llaminer, ben estructurat i de 
textura lleugera i suau.

FITXA 
DE TAST

El raïm prové de la vall de Rials, 
d’una vinya de cara al mar, amb sòl 

de sauló i d’uns catorze anys o quinze, 
confrontant amb el celler, on els ceps són 

disposats en forma d’espatllera.

Passa el primer any en dipòsits d’acer 
inoxidable i continua amb una cri-

ança de dotze  mesos en barri-
ques de roure francès de 

primer any.

ELABORACIÓ

PVP
8,40 €
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ON TROBAR-LO
Tot just acaba de sortir al mercat i encara no se n’ha establert la distribució. 
Però de moment el podem trobar a:
Xarel·lo (Rambla d’Àngel Guimerà, 30, Alella)
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LA PROPOSTA DE MARIDATGE
Quiche de carn
Elaboració a càrrec de Brice Lacoume 
(restaurant Les Terrasses d’Alella, de l’hotel Porta d’Alella)

El celler Roura
El Celler Roura neix al principi dels anys 1980 a la vall de 
Rials, a Alella, de la mà de Joan Antoni Pérez Roura. El res-
ponsable del celler, Nicolás Garcia, va plantar-ne les vinyes 
i encara se’n fa càrrec. La primera verema té lloc l’any 1987. 
El celler produeix vins blancs, rosats i negres, com també 
escumosos, una gran part dels quals es destinen a l’expor-
tació. Els ceps que treballen són principalment de varietats 
nobles europees, tot i que també hi tenen varietats locals 
com són la pansa blanca i la garnatxa negra.

NAIXEMENT DEL VI
El vi neix amb el propòsit de cobrir una demanda de mercat: la tendència 
actual de treballar amb vins monovarietals de varietats autòctones i 
completar, d’aquesta manera, l’oferta de vins negres del celler.

En aquest moment el celler presenta dues referències elaborades ín-
tegrament amb garnatxa negra. Totes dues conviuen al dipòsit durant 
el primer any i es divideixen en dos l’any següent, en què se separa un 
percentatge del dipòsit per començar-ne la criança en fusta i obtenir-ne 
el vi que ens ocupa en aquest moment.

Aquests últims anys, uns altres cellers com Bouquet d’Alella, Alta Alella 
i Alella Vinícola també han llançat al mercat vins negres elaborats úni-
cament amb garnatxa negra.

21

MÉS VINS DE CRIANÇA 
DE GARNATXA NEGRA 

Una quiche de carn, 
 acompanyada d’una ama-

nida fresca amb brots tendres, 
pot ser una molt bona combinació i que 

a més a més podem fer a casa. És un plat 
consistent, que el vi és preparat per acompa-

nyar gràcies al seu pas per fusta, però que alhora 
quedarà més lleuger gràcies a la frescor del vi i en 
farà destacar les notes de fruita. El complement de 
l’amanida ens ajudarà a realçar aquesta sensació de 
frescor present al vi. La carn, els lactis i la potència 
dels ous, així com el toc especiat de la nou mos-

cada, quedaran equilibrats amb les aromes 
que ens aporta el pas per fusta, alhora que 

en faran destacar la fruita vermella, 
que es fusionarà amb el gust de 

les verdures.

Vegeu-ne la recepta a www.papersdevi.cat/receptes

Vallmora 
2012
Alella Vinícola 
16 €

Costa del 
Maresme 
2011 
Alella Vinícola 
24 €

Mas Pellisser 
Grana 
2015
Oriol Artigas 
15 €


