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Quim Batlle 
Foranell Garnatxa Blanca
la sal de la vida

FITXA TÈCNICA 
Anyada: 2013
Varietat: garnatxa blanca  
Grau alcohòlic: 13,5% vol.
Ampolles elaborades: 1.500
Primera anyada a la venda: 2006
Exportació: 20% de la producció (Estats Units, Japó, Bèlgica i França)

VISTA
D’un daurat ocre amb lleus reflexos groc palla.

NAS
Recorda les aromes primàries de la fruita en fase molt 
madura; ens fa pensar en unes nespres madures o un 

préssec en almívar. No hi falten notes salines.

BOCA
Té una entrada vigorosa a la boca que de seguida ex-

plota en mil matisos. D’entrada, un toc salí molt 
marcat, que va desapareixent a mesura que 

s’acosta al final, d’un amarg necessari. 
Bona acidesa i equilibri. És un vi untu-

ós, amb cos i d’un final molt 
persistent.

FITXA 
DE TAST

El vi s’ha fet seguint els estàn-
dards de l’agricultura ecològica. El 

procediment comença amb una verema 
manual que porta la garnatxa fins al celler 

on es desrapa, per separar la rapa dels grans; 
s’aixafa i el most resultant es deixa macerant 
en contacte amb les pells. Es premsa, fermen-
ta i entra en dipòsits d’acer inoxidable, on 
farà criança sobre mares durant aproxima-

dament nou mesos. La criança continua 
després en ampolla, on també pas-

sa uns quants mesos abans de 
sortir al mercat.

ELABORACIÓ

Crítiques 
i premis 

destacables: 
Medalla d’or Gilbert & 

Gaillart (anyada 2012)

9,14 punts a la Guia 
de Vins de Catalunya 

(anyada 2011)
 

PVP
12,50 €
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LA PROPOSTA DE MARIDATGE
Tataki de tonyina amb maduixes i salsa de fruits vermells
Elaboració a càrrec de Farida M. Rabet (restaurant Can Cabús, Alella)

EL CELLER QUIM BATLLE. Quim Batlle expressa la seva visió del vi a través 
dels productes que fa. Són vins amb personalitat, amb molt de caràcter i fidel expressió 
del sauló que els veu néixer, responsable de la mineralitat i l’amargor final que busquen. 
L’origen del celler? Al 1999, Batlle va empeltar unes vinyes a 320 metres sobre el nivell 
del mar, en costers d’entre 20% i 40% d’inclinació, i mantenint les mateixes varietats 
–autòctones– que ja treballava el pare: pansa blanca, garnatxa i picapoll. Elabora tres 
monovarietals, un per a cada varietat, i un cupatge que canvia cada any, depenent de 
la collita. Segueix al 100% els preceptes de l’agricultura ecològica.

EN QUIM BATLLE 
EN PARLA

“A qui li agrada una mandarina o una pruna verda? Algú se la menja quan encara no està a 
punt? El raïm és una fruita de tardor, si la collim a final d’agost o els primers dies de setembre 
pot estar verda.”
“M’agrada el vi madur i per això fem el vi que fem. Sobretot amb la garnatxa i la pansa blanca. 
Amb el picapoll no tant perquè en produïm menys. Els deixem reposar en inoxidable i després 
esperem que facin llarga criança en ampolla per aconseguir el punt de maduresa que volem.”
“Aquestes llargues criances tenen riscs. Per exemple, hem d’anar en compte amb el tap. El vi 
pot presentar un punt d’oxidació que no tingui res a veure amb l’elaboració. Ens la juguem una 
mica, perquè el tap pot fer malbé el vi, però això no ens ha de fer canviar la nostra manera 
d’entendre el producte.”
“Els enòlegs no sempre hi estan d’acord, però m’acaben dient que els nostres vins són molt 
especials, perquè de debò que agraden.”
“Hem de fer vins autèntics, que el nostre vi ens defineixi per com som; si copiem vins d’unes 
altres zones vitícoles, no podrem defensar l’autòcton perquè no ho serem.”

Li hem trobat la 
mitja taronja: aquesta 

garnatxa casarà molt bé amb 
un tataki de tonyina amb salsa de 

fruits vermells i maduixes. La tonyina, 
feta lleugerament a la planxa, una salsa 
a base de fruites i sobretot, maduixes, 
fresques, estiuenques, que li aporta-
ran al plat el toc dolç necessari per a 

equilibrar sabors i deixar que des-
taquin tots sense amagar-ne 

ni un detall.

MÉS VINS AMB CRIANÇA 
LLARGA EN INOXIDABLE 

Foranell Pansa Blanca
Quim Batlle
100% pansa blanca
PVP: 12,50 €
 

Foranell Picapoll
Quim Batlle
100% picapoll
PVP: 12,50 €

Vegeu la recepta d’aquest plat a www.papersdevi.cat


