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FITXA TÈCNICA 
Anyada: 2017
Varietats: 100% pansa blanca
Elaboració: Premsatge del raïm sencer. Fermentació espontània molt lenta 
i a temperatura controlada de 14 graus. Fermentació malolàctica parcial.
Grau alcohòlic: 13,0% vol.
Sucre residual: 4,70 grams/litre
Ampolles elaborades: Entre 7 i 15.000, segons l’anyada

VISTA
Color groc palla amb reflexos verdosos. Deixa una llà-

grima densa de progressió lenta.

NAS
En nas és intens en aromes de fruites blanques, típiques de la 
varietat, i es destaquen les notes cítriques d’albercocs prime-
rencs ben acompanyades d’aromes de flors blanques i d’herbes 

fresques mediterrànies.

BOCA
En boca té una entrada lleugera que va creixent i deixa una 
sensació càlida, encara que manté una bona acidesa que 

hi atorga una certa frescor. El pas de boca és sedós, 
amb una certa amplitud: es mostra cremós i aporta 

aromes cítriques i records herbacis, a les quals 
s’afegeixen una certa salinitat i uns tocs 

amargosos al final de boca.

FITXA 
DE TAST

Raïm veremat a finals de 
setembre. Premsat del raïm 
sencer. Fermentació espontània 
molt lenta i a temperatura con-
trolada de 14ºC. Fermentació 

malolàctica parcial.

ELABORACIÓ

PVP
12,10 €
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LA PROPOSTA DE MARIDATGE

Esmarris de peix blau amb mongetes
Elaboració a càrrec de Transi Pitarch 
(La DO – Tastets d’Alella, Mercat Municipal d’Alella)

RAVENTÓS D’ALELLA. El celler Raventós d’Alella, nom actual 
de l’antic celler Marquès d’Alella, forma part del grup Gleva Estates 
juntament amb sis cellers més. L’objectiu d’aquest conjunt de cellers 
dirigit per Ramon Raventós és produir vins molt ben elaborats sense 
que tinguin un preu de mercat desorbitats.
El posicionament del celler Raventós d’Alella és elaborar vins que 
mostrin al món la importància del terrer d’Alella i de la seva varietat 
principal, la pansa blanca.

L’enòleg ens en parla: 
Xevi Carbonell

El Tina 20 representa tres parcel·les singulars de la finca de Can Prat a 
Valldoriolf. Són les més orientades al nord, de les de més contrast tèrmic, 
i el sòl és el que té un contingut més alt d’argila. Tot això afavoreix que 
siguin les vinyes amb més potencial aromàtic del nostre celler. Això ator-
ga al vi una singularitat que encaixa amb la filosofia del nostre celler de 
reproduir unes condicions de verema òptimes segons els nostres criteris 
(raïm sa, madur i que entri fred al celler) i per disminuir la fermentabi-
litat dels mosts, per tal d’accentuar la part terpènica de la pansa, que 
creiem que és la més important. El Tina 20 és el vi amb més intensitat i 
complexitat aromàtica. I, personalment, en destaco l’elegància, la finor 
i la sensació de fruita que torna en boca. I la seva evolució en ampolla.

MÉS VINS BLANCS 
100% PANSA BLANCA

AA Tallarol
Alta Alella
100% pansa 
blanca
PVP: 12,95 
euros

So de Masia 
Can Roda Pansa 
Blanca
Can Roda
100% pansa 
blanca 
PVP: 7,95 euros

Marfil Sec
Alella Vinícola
100% pansa 
blanca
PVP: 7,90 euros

Roura
100% pansa 
blanca
PVP: 6 euros 

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

La Rumbera
Oriol Artigas
100% pansa 
blanca
PVP: 14 euros

L’esmarris o asmarris és un típic plat mariner tipus ranxo molt poc 
conegut fora dels ambients de mar. És un plat que s’elabora amb 
peix blau (seitó, sardina o petits verats) presentat sobre una salsa 
lligada feta a partir de picar en un morter uns alls pelats fregits, uns 
tomàquets escalivats, julivert, safrà i vi blanc. En aquest cas s’acom-
panya de mongetes. La bona acidesa del vi és capaç de netejar la 
boca de la contundència que formen el contingut de greix del peix 
blau i la salsa de l’esmarris, i gràcies a la seva intensitat aromàtica 
combina molt bé amb les aromes i sabors del peix blau. La salinitat 
del vi potencia el gust del peix blau i aquest és capaç de suavitzar el 
final herbaci i amargant del vi, per constituir un conjunt equilibrat.




