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Roura Rosat 2018

FITXA TÈCNICA 
Anyada: 2018
Varietats: 70% merlot i 30% garnatxa negra
Elaboració: vi rosat elaborat amb la tècnica del sagnat del raïm, amb una maceració 
de vuit hores. Fermenta durant deu dies a temperatura controlada de 15-16 ºC.
Grau alcohòlic: 12,5% vol.
Ampolles elaborades: 15.000

VISTA
Color gerd intens. Net i brillant..

NAS
Bona intensitat aromàtica, en què les aromes de frui-
ta vermella ens arriben acompanyades de notes de 
fruita d’estiu sobre un fons lleugerament balsàmic.

BOCA
L’entrada en boca és fresca, amb una acidesa 

viva que afavoreix un pas llaminer en què 
les aromes afruitades són les prota-

gonistes. Bona amplitud amb 
un final prou llarg.

FITXA 
DE TAST

La tècnica del sagnat consisteix a obte-
nir el most amuntegant el raïm en un tanc 

i deixant que sigui el seu pes el que comenci a 
premsar els grans i en surti el most. Després es 

desrapa i es deixa macerar algunes hores (nor-
malment entre 8 i 24). Passat aquest temps, la 
brisa se separa per gravetat i se situa a la part 
superior del dipòsit. El most, com que és més dens, 
es queda al fons. La maceració colora el most i 

hi traspassa precursors aromàtics de la pell. 
Acabada la maceració desitjada, s’obre el 

dipòsit i s’obté el most colorat (sag-
nat del dipòsit) per procedir a la 

fermentació alcohòlica.

LA TÈCNICA 
DEL SAGNAT

PVP
7 €
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LA PROPOSTA DE MARIDATGE

Tàrtar de tomàquet varietat Barbastro 
amb orenga i alfàbrega
Plat elaborat per Manel Pujol, del Celler Jordana (Alella)

El tomàquet rosa de Barbastro és un tomàquet gros, molt carnós 
i amb una pell fina. Pràcticament no té llavors i el seu gust és 
dolcenc, amb molt poca acidesa. Totes aquestes característiques 
el fan un candidat idoni per poder-lo preparar en forma de tàrtar.
El tàrtar és un plat que consisteix a tallar en dauets petits l’ingre-
dient principal, en aquest cas el tomàquet (net i pelat), i deixar-lo 
macerar ben amanit i condimentat amb oli, sal, pebres, herbes 
aromàtiques, vinagres, mostasses i tots els productes que la ima-
ginació, el bon saber fer i el bon gust ens diguin.
En el tàrtar de tomàquet queden especialment bé herbes aromà-
tiques com l’orenga, que hi aporta el seu singular sabor, i l’alfà-
brega, que hi dona un punt de frescor molt interessant. El conjunt 
aromàtic format pels tomàquets amb tot l’amaniment demana 
acompanyar-lo d’un vi que no es distorsioni gaire en combinació 
amb gustos àcids i amb les notes especiades. El Roura Rosat, amb 
la seva acidesa viva però equilibrada, sap adaptar-se al plat i hi 
aporta les notes de fruita vermella que combinen de meravella 
amb el gust del tomàquet.

CELLER ROURA
El celler Roura, situat a la vall de Rials, una vall de forta tradició vitivi-
nícola que concentra un terç de totes les vinyes emparades sota la DO 
Alella, va ser creat al principi dels anys 1980 per Joan Antoni Pérez 
Roura, però no va ser fins a l’any 1990 que no va llançar al mercat els 
seus primers vins. Celler de caràcter familiar, elabora vins sota la DO 
Alella, la DO Catalunya i la DO Cava.

 Nicolás García 
  ens en parla 

El rosat és un dels nostres vins més representatius i el nen 
mimat del celler. És el vi que ens dona més feina, però també 
més satisfaccions. És un vi que hem volgut elaborar com 
nosaltres creiem que havia de ser, sense seguir modes, com 
per exemple la de fer els vins rosats de color pàl·lid, tipus 
pell de ceba. Fa dues veremes també vam decidir que deixés 
de ser monovarietal de merlot i afegir-hi una part de gar-
natxa negra, com un reclam per fer-lo més atractiu tenint 
en compte que la garnatxa està de moda.

MÉS VINS ROSATS DE LA DO ALELLA

Marfil Rosat 
Alella Vinícola
100% garnatxa negra
PVP: 7,85 euros

Orígens Rosat
Masia Can Coll de 
Canyet
65% pansa blanca, 
35% merlot
PVP: 6 euros

AA Parvus Rosat
Alta Alella
100% syrah
PVP: 9,35 euros

So de Masia Can 
Roda Rosat
Can Roda
100% merlot
PVP: 6,50 euros

In Vita Rosé
Castillo de Sajazarra
50% garnatxa negra, 
50% syrah
PVP: 8 euros

Claret
Papers de vi
85% pansa blanca, 
15% sumoll, mataró i 
garnatxa negra
PVP: 10 euros


