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Foranell Picapoll 2016

FITXA TÈCNICA 

Anyada: 2016
Varietats: 100% picapoll
Grau alcohòlic: 13% vol
Ampolles elaborades: 2.100
Primera anyada a la venda: 2007

VISTA
Color or vell amb reflexos daurats. Net i brillant.

NAS
Expressiu i prou intens, hi trobem aromes de confitura de 
fruites blanques, poma àcida i tropicals, pinya, acompa-
nyades de notes de codonyat, flors blanques, tarongina i 

balsàmiques.

BOCA
Té una bona entrada en boca, on es mostra voluminós 

amb una acidesa viva que li atorga molta frescor i 
que acompanya un pas de boca marcat per una 

textura densa i untuosa on retrobem les aro-
mes afruitades amb un final llarg mar-

cat per un toc salí i records de 
flors seques.

FITXA 
DE TAST

S’elabora amb els raïms ve-
remats tard, entre la primera 

i la segona setmana d’octubre, 
perquè es busca que siguin molt 
madurs. Fermenta en dipòsits 
d’acer inoxidable, on es treba-

lla amb les mares i també 
si fa la criança.

ELABORACIÓ

PVP
12,50 €

Premis 
i reconeixements: 

Millor picapoll 
blanc del país, 

segons La Guia de vins 
de Catalunya 

2019.
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LA PROPOSTA DE MARIDATGE

Bacallà amb mel i fruita seca
Plat elaborat per Mimi Rosa, 
xef del restaurant La Nau (Alella)

El bacallà amb mel i fruita seca és un plat que s’associa a la cuina 
de Barcelona, tot i que el seu origen s’atribueix a les cuines dels 
monestirs. És un plat potent. El bacallà s’enfarina i es fregeix, la 
ceba es confita fins a quedar caramel·litzada i la fruita seca se 
salta amb l’oli del bacallà, una nou de mantega, mel i vinagre. Un 
conjunt sensorial marcat per la salinitat del bacallà, la dolçor de 
la ceba i l’agredolç del saltat de la fruita seca.
Con anell al dit, el Foranell Picapoll amb la seva acidesa netejarà 
el paladar dels greixos del plat, es relacionarà perfectament amb 
el bacallà unint-se a través del caràcter salí d’ambdós i les notes 
afruitades i florals equilibraran la salsa al mateix temps que cre-
aran un conjunt deliciós amb la fruita seca.

CELLER QUIM BATLLE
El celler Quim Batlle, creat l’any 1999, és el celler dins la DO Alella més proper a Barcelona. 
Situat a la població de Tiana, dins la Serralada de Marina i a 320 m sobre el nivell del mar, 
en una finca de tres hectàrees anomenada la Sentiu, només conreen i treballen varietats 
autòctones de la DO Alella: la pansa blanca, la garnatxa blanca i el picapoll. Certificat ecolò-
gic des de l’any 2003. La Sentiu és un finca amb una gran exposició al mar, d’on rep la influ-
ència del foranell, un vent que bufa de mar cap a terra i que també dona nom als seus vins.

El Foranell Picapoll és el vi més singular del celler. Marca molt la diferència amb 
la resta pel seu perfil organolèptic, que amb el seu punt cítric, la seva cremositat 
i el toc floral amb un punt de mel fa que agradi molt a tothom i hi dona una gran 
versatilitat gastronòmica, combina amb molts plats.

UN ALTRE VI DE PICAPOLL I DOS VINS DE 
CRIANÇA LLARGA EN INOXIDABLE

Les Costes
Picapoll

Albert Federico
100% picapoll
PVP: 13,50 €

Foranell 
Pansa Blanca

Celler Quim Batlle
100% pansa blanca
PVP: 12,50 €

Foranell 
Garnatxa 
Blanca

Celler Quim Batlle
100% garnatxa 
blanca
PVP: 12,50 €
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