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AA Blanc de Neu 
2016 
ALTA ALELLA

FITXA TÈCNICA 
Anyada: 2016
Varietats: pansa blanca, varietats complementàries 
Elaboració: vi blanc dolç elaborat com a vi de gel
Grau alcohòlic: 13% vol
Sucre residual: 110 g/l
Ampolles elaborades: 1.000
Exportació: 10% aproximadament

VISTA
Presenta un color groc daurat intens. Deixa una llàgrima 

força densa que evoluciona lentament. Net i brillant.

NAS
Intens i molt expressiu, combina les aromes de fruites com el 
préssec, l’albercoc i la pera en almívar amb notes cítriques, de 
mandarines. Delicat perfum de fl ors blanques. En evolució apa-
reixen subtils notes torrades molt ben integrades en el conjunt 

aromàtic.

BOCA
Des de l’atac mostra el seu caràcter, amb una dolçor llami-

nera i agradable que potencia les sensacions de la fruita 
en almívar. Untuós, té una acidesa viva i molt ben in-

tegrada que hi atorga una frescor que equilibra la 
dolçor i tensa el conjunt en un pas de boca 

afruitat, llarg i sedós amb records del 
seu pas per bóta. Persistent.

FITXA 
DE TAST

Se sotmet el raïm a una cri-
omaceració de divuit hores per 

tal d’extreure les aromes de la pell 
i posteriorment es premsa lleugera-
ment. Fermentació en bóta i parada 
de la mateixa de forma natural. 

Posteriorment es fa una crian-
ça a les mateixes bótes de 

quatre mesos.

ELABORACIÓ Consisteix a sotmetre els raïms aca-
bats d’esgranar a baixes temperatures. 

Es fa just després de la separació dels 
grans de la rapa, per tal d’augmentar 
la solubilitat de les aromes del most i 
potenciar-ne la presència. Com que no 

hi ha alcohol que actuï com a dis-
solvent s’evita una astringència 

massa elevada.

La criomaceració 
o maceració en fred

PVP
15 €



2121

LA PROPOSTA DE MARIDATGE
Crumble de poma caramel·litzada, gelat de vainilla 
i fruita vermella
Elaboració a càrrec de Maurici Centelles (La Nova Fonda, Argentona)

EL CELLER: ALTA ALELLA. Alta Alella, una iniciativa familiar encapça-
lada per l’enòleg Josep Maria Pujol-Busquets, és un dels cellers més emblemàtics 
de la DO Alella. Seguidors des del principi dels preceptes de l’agricultura ecològica 
i el respecte per l’entorn, elaboren els vins respectant tant com sigui possible el 
refl ex del terrer i de l’anyada.
Innovadors, l’any 2015 van inaugurar el Celler de les Aus, unes instal·lacions to-
talment pensades per elaborar vins naturals de qualitat sense utilitzar sulfurós. 
Alta Alella és un dels cellers que més i millor han sabut desenvolupar una oferta 
d’enoturisme de qualitat, obrint-se al públic amb tot un seguit d’activitats per 
difondre la seva identitat i les característiques del seu entorn.

L’ENÒLEG ENS EN PARLA

Josep Maria Pujol-Busquets

Amb el Blanc de Neu, el que volem és concentrar la fruita sense perdre l’aci-
desa. Hem volgut fer un vi dolç més a l’estil dels vins dolços europeus, en què 
a més de trobar una dolçor agradable hi hagi una acidesa que aporti frescor 
i que ajudi a no percebre el vi com a pesant o embafador.

L’excel·lent equilibri àcid-dolç d’aquest vi fa que es combini de manera idònia amb 
plats com el proposat, en què a la vegada és necessària una bona acidesa per tal 
de netejar el paladar i que sigui capaç de potenciar les parts més afruitades de la 
poma i els tocs cítrics de la fruita vermella. Les notes caramel·litzades, juntament 
amb la vainilla del gelat, lligaran perfectament amb les aromes de la criança en 
bóta del vi, creant un conjunt harmònic en què les diferents aromes i sabors es 
potenciaran mútuament.

MÉS DOLÇOS AMB PANSA BLANCA

Marfi l Generós Semi
Alella Vinícola
100% pansa blanca
PVP: 26 €

Penjat d’un fi l
Can Roda
100% pansa blanca
PVP: 16 €

Marfi l Molt Dolç
Alella Vinícola
100% pansa blanca
PVP: 30 €

Iaia Rosa
Altrabanda
100% pansa blanca
PVP: 9,75 €

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


