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Bouquet d’Alella 
Bouquet d’A Blanc 
L’esclat de la primavera

FITXA TÈCNICA 
Anyada: 2016
Varietats: 65% pansa blanca i 35% garnatxa blanca 
Grau alcohòlic: 12,5% vol 
Ampolles elaborades: 10.000
Primera anyada a la venda: 2010
Exportació: 8% de la producció (Bèlgica, Països Baixos i Anglaterra)
Agricultura ecològica certificada

VISTA
De color groc palla amb reflexos daurats  

i verdosos. Viu, lluminós.

NAS
Aromes de fruita blanca, de pera llimonera i meló 
cantalup, que combinen amb notes florals, recordant 

les d’ametller. El vi evoca primavera. 

BOCA
En atac, un vi fàcil que destaca d’entrada per la 

frescor que deixa a la boca. Té un pas per la boca 
llarg i bona acidesa que dóna nervi i equilibra 

el vi. Deixa un postgust salí que ve per 
quedar-s’hi. Persistent.

FITXA DE TAST

Verema manual. Macerat amb les 
pells i amb un premsat suau perquè 

per a la vinificació aprofiten únicament 
el most flor. Cada varietat –pansa blan-
ca i garnatxa– fermenta separadament 
en dipòsits d’acer inoxidable durant 
unes tres setmanes. Acabada la fer-

mentació fa criança sobre mares 
durant sis mesos amb 

bâtonnage. 

ELABORACIÓ

PVP
10 €
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Bouquet d’Alella
El lema “Viu la tradició, experimenta la innovació” motiva el 
naixement de l’empresa dels germans Cerdà el 2010, que des 
del primer moment va tenir un doble vessant de negoci: la 
venda de vi i l’organització d’activitats enoturístiques.
La finca disposa d’unes tretze hectàrees de vinya de més de 
vint-i-cinc anys plantades als termes d’Alella, Teià i Vilassar de 
Dalt, i treballen seguint les pautes de l’agricultura ecològica. En 
blancs tiren per la pansa blanca i la garnatxa; i en negres, per 
la syrah, garnatxa negra, cabernet sauvignon, merlot i mataró. 
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MÉS VINS DE PANSA BLANCA 
I GARNATXA SENSE PAS PER FUSTA

Marfil Clàssic 
Alella Vinícola 
60% pansa blanca 
i 40% garnatxa 
blanca 
PVP: 7,90 €

Pensa  
Albert Federico
70% pansa blanca 
i 30% garnatxa 
blanca 
PVP: 9,95 €

La Rumbera  
Oriol Artigas 
80% pansa blanca 
i 20% garnatxa 
blanca 
PVP: 15 €

LA PROPOSTA 
DE MARIDATGE

L’ENÒLEG ENS EN PARLA
Toni Cerdà, 
enòleg de Bouquet d’Alella

L’enòleg de Bouquet d’Alella, Toni Cerdà, està content. Treballen la 
pansa blanca i la garnatxa en dues finques ben diferents, l’una vora el 
mar i l’altra a 450 metres d’altitud, al terme de Vilassar, i ens explica: 

“Enguany, amb les calors que hi ha hagut, ha estat un any complicat 
per a la vinya, però la falta d’acidesa i l’alta graduació obtingudes vora 
mar s’han pogut compensar amb els raïms de la finca de Vilassar, on 
han tingut una maduració més lenta.”

“Vam optar per la garnatxa i la pansa blanca perquè són varietats 
autòctones i perquè pensem que es complementen molt bé juntes.“

“Collim a mà, en caixetes de divuit quilos, i deixem el raïm en fred abans 
de començar el procés de vinificació. Les dues varietats es treballen 
separadament i decidim el cupatge segons l’anyada, tot i que sempre 
hi domina la pansa blanca. Busquem identitat local.”  

“El resultat, ampolla en mà, és un vi jove, fresc, afruitat i sec.” 

Peus de porc amb salsa biscaïna

Elaboració a càrrec de Mimi Rosa
(Restaurant La Nau, Alella)

El Bouquet d’Alella Blanc 2016 és un vi d’aquells que en diem 
gastronòmic perquè ens farà quedar bé acompanyant tot un 
àpat sencer: aperitiu, entrant, plat principal... Ens atrevim a 
servir-lo amb uns peus de porc fets amb salsa biscaïna. Aquest 
vi, viu, en plena efervescència de joventut i amb aquest toc salí, 
farà un tàndem perfecte amb un plat consistent, de pes, com 
uns peus de porc. Busquem un maridatge de contrast i creiem 
que aquest pot ser un win-win, un match perfecte. 


