
 
 

 

CARMÍ  
DO PENEDÈS 
 
EL VI 
Dues varietats històriques donen vida a un vi rosat criat en gerres de 
ceràmica. De color intens i delicadament fresc en boca; recupera la imatge 
dels rosats del Penedès. 
 
LA VINYA 
Situada en un enclavament singular, en el terme municipal de Subirats, a la 
zona de muntanya de l’Alt Penedès, la finca de Can Llopart comprèn 500 
hectàrees entre vinya i bosc. 
Les 100 hectàrees de vinya pròpia són l’essència de la nostra personalitat. 
Conreem la terra de manera ecològica, segons els paràmetres del cultiu 
sostenible, amb el màxim respecte pel medi ambient. 
La peculiar configuració geològica de la nostra finca, d’accidentada 
orografia en forma de pendents i terrasses, i amb una escassa profunditat 
de terra, origina uns ceps amb una gran extensió radicular, vigor limitat i 
una de las produccions més baixes de la nostra zona vitícola.  
Sumoll de 40 anys: Vinya de l’Alzina i del Silet (4000kg/ha.) a 400 mt 
alçada 
Garnatxa de 12 anys. Vinya del Clot de les Arnes. (5000kg/ha.) a 380 mt 
alçada 

 
NOTA DE TAST 
Sorprenent color rosat intens i molt viu. En nas, ens mostra les sensacions 
de fruita vermella cítrica,maduixes i cireres, acompanyat de notes 
balsàmiques, i amb els tocs finals anisats. El seu repòs en gerres de fang 
ens porta notes terroses i fresques molts sub�ls i completament 
integrades en un conjunt amable, ampli i refrescant. En boca es presenta 
directe, amb bona acidesa i ver�calitat, on les notes de fruita vermella són 
sinceres i molt agradables.  Ma�sos d'aranja i records anisats que es situen 
al final del camí deixant un record persistent i salí que convida a seguir 
gaudint-lo. 

 
FITXA ANALÍTICA 
Varietats de raïm: Sumoll (55%) i Garnatxa (45%) 
Criança : 4 mesos en gerres de ceràmica  
Grau alcohòlic (% vol.): 12.5º 
Sucres reductors (gr/L): <2 
Acidesa (gr/L ac.tart): 6.0 
pH: 2.95 
 
Verema manual 
Agricultura ecològica “Reinventant la tradició” 


