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In Vita Rosé 
2015

FITXA TÈCNICA 
Celler: Castillo de Sajazarra 
Anyada: 2015
Varietats: 50% garnatxa negra i 50% syrah
Grau alcohòlic: 12% vol. 
Elaborat per Alella Vinícola 
Vi kösher

VISTA
Vi rosat d’un color salmó, viu i brillant, que mostra 

obertament la seva joventut.

NAS
És un vi força expressiu que conserva i ensenya les aromes 
primàries de la fruita. És amable, amb un conjunt aromàtic 
complex i persistent, amb records de notes florals i amb un 

punt dolcenc que recorda una piruleta vermella.

BOCA
En atac és fresc i lleuger. És fi i elegant i amb una acidesa 

marcada, però ben integrada en el conjunt del vi. En pas 
per boca es mostra ple de matisos i amb una bona 

estructura global que el fa una bona tria per a 
molts moments, alhora que també força 

versàtil gastronòmicament

FITXA 
DE TAST

Les dues varietats, garnatxa i syrah, es 
veremen manualment en caixes i se’n fa la 

selecció a les mateixes vinyes perquè els gotims 
han d’arribar en perfecte estat al celler. Allí el rep 

una persona jueva, que serà des d’ara la responsa-
ble de dirigir i controlar tot el procés de manipula-

ció del rosat. L’In Vita Rosé és un vi kösher. 
En tot cas un cop al celler, i després de passar per 
una cambra de fred, el raïm es premsa i fa una 
maceració curta amb les pells per cercar el color 

rosat del vi. Tot seguit, fermenta en dipòsit i 
quan acaba, comença una criança sobre 

les seves mares durant cinc mesos. 
El vi surt al mercat la prima-

vera següent.

ELABORACIÓ
I CONDICIONS

PVP
8 €
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Bodegas Castillo de Sajazarra
La família Líbano, d’origen català, va comprar el Castillo de Sajazarra al final del 1960 per convertir-lo 
en casa seva. Hi van fer obres, remodelacions... i, pel camí, hi van descobrir estris i eines que antigament 
es devien haver utilitzat per elaborar vi. Alguns anys més tard, el 1973, van recuperar el celler i van 
començar a elaborar vi, inicialment per a consum propi i amb el pas del temps com a projecte profes-
sional. Així, amb les finques situades a la Rioja (el castell es troba a la Rioja Alta, a uns deu quilòmetres 
de la ciutat d’Haro) i les que van recuperar de la zona de la Roca del Vallès –on tenien antigues vinyes 
familiars–, van començar a elaborar vins negres a la Rioja i, anys més tard, blancs a Alella. Ara, des del 
2015, hi han afegit el rosat, que també porta el segell de la DO Alella, a la seva gamma de productes.
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MÉS ROSATS DE GARNATXA 
NEGRA I/O SYRAH 

Marfil Rosat 
2015
Alella Vinícola 
100% garnatxa 
negra 
PVP: 7,90 €

Amanida de Salmó
Elaboració a càrrec de 
Manel Pujol (Celler Jordana)

AA Parvus Rosé 
2015 
Alta Alella 
Syrah i cabernet 
sauvignon 
PVP: 9 €

LA PROPOSTA DE MARIDATGE

L’ENÒLEG ENS EN PARLA
Jabier Marquínez

“Al celler ens preocupem per triar les varietats que millor funcionen a cada in-
dret, les que poden garantir el producte amb més potencial. Busquem tipicitat.”
“El primer encàrrec que vaig rebre del celler fou el d’elaborar l’In Vita Blanc 
i vam optar per un cupatge de pansa blanca i sauvignon blanc. Va funcionar, 
i funciona, molt bé, per això quan vam veure que el mercat ens demanava un 
rosat, vaig voler seguir la mateixa fórmula: un cupatge de dues varietats, una 
que fos autòctona, en aquest cas la garnatxa negra típica d’Alella i tot l’arc 
mediterrani, i una de forana, l’aromàtica syrah, dues varietats que veig total-
ment complementàries.”
“A l’hora d’elaborar-lo hem buscat referents a la zona de la Provença, on es fan 
vins rosats pàl·lids i alhora molt aromàtics.”
“Una de les grans virtuts que per mi té aquest vi és la longevitat. Ara mateix, 
al mes de desembre, continua conservant-se espectacularment bé. I això és 
important dir-ho, tot i que a escala espanyola costa que el consumidor triï un 
vi rosat de més de dotze mesos a l’ampolla. Aquí les coses velles no agraden (ni 
les persones, ni els cotxes, ni el vi!), però en uns altres països sí que l’accepten 
i, de fet, el continuen demanant.”
“L’In Vita Rosé 2015 és un vi pensat perquè el consumidor el gaudeixi, hem 
volgut fer un vi que sigui divertit i agradi.” 

QUÈ ÉS 
EL VI KÖSHER?

La llei hebrea regula el tractament i 
l’elaboració del vi d’una manera estricta i 

estableix que la consideració de vi kösher (o 
caixer) només es pot acceptar quan la seva pro-

ducció i manipulació hagi estat en mans de persones 
jueves. Això vol dir que tot el procés d’elaboració, 
l’embotellament posterior i fins i tot l’obertura de 
les ampolles d’aquest vi ha de ser dirigit i controlat 
exclusivament per jueus. En tot cas, si se segueix 
aquest procés tal com s’estableix, el vi serà apte 

per a consum de persones de religió jueva.
Jabier Marquínez explica orgullós que l’In Vita 

Rosé 2015 és classificat dins la màxima ca-
tegoria d’aquesta mena de vins, cosa 

que significa que es pot consumir 
a les festes més sagrades 

dels jueus. 

Si bé l’In Vita Rosé 2015 és un vi fàcil que permet prendre-se’l –i gaudir-ne– sol, 
també és cert que la seva versatilitat el fa un bon company d’àpats que per simi-
litud o contrast en destaquin alguna de les particulars virtuts. 

Faria molt bona parella, per exemple, amb una amanida mediterrània, feta amb 
tomàquets de diversos tipus i colors (juguem amb els cherry, grocs, pera...), que 
per la seva dolçor i el punt 
d’acidesa complementen i 
arrodoneixen el glop de vi; 
també hi posarem una mica 
de formatge fresc; daus de 
fruita com la pera i grans de 
magrana, algunes –poques– 
fruites seques com ara nous, 
i hi podríem afegir uns daus 
de salmó fresc que perme-
tria ressaltar el toc salí que 
es mostra tímidament al vi.


