
 
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 VIDA SECRETA DE LES PLANTES 
La vida secreta de les plantes és el projecte amb què volem transmetre la nostra 

fascinació i respecte pel misteriós món de les plantes: éssers vius amb 

sensibilitats, estratègies i mecanismes d'adaptació sofisticats. Amb el Carmí 

destaquem el paper del cep com a creador de compostos que doten de color al 

raïm. 

 

LA VINYA 
Vinyes situades al Clos dels Costers, a la zona més alta de la finca, formant 

terrasses minimitzant el desnivell.    

Sumoll de la vinya de l’Alzina (1980) i Garnatxa de la vinya del Silet (1980) i del 

Clot de les Arnes (1999),  vinyes velles de 40 anys.  

 

ELABORACIÓ 
Verema manual seleccionada per garantir la màxima integritat dels grans de 
raïm, realitzada en el seu moment òptim.  
Garnatxa: Desrapat i trepitjat suau, maceració durant unes 14 hores en fred i 
fermentació a baixa temperatura per accentuar les aromes afruitades.  
Sumoll: Desrapat i trepitjat suau, lleugera maceració d’unes 4 hores, 
fermentació i trasbalsat a les gerres de ceràmica on farà una criança d’un mínim 
de 4 mesos.  

 

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 tocs finals anisats. El seu repòs en gerres de fang ens porta notes terroses i 

fresques molt subtils i completament integrades en un conjunt amable, ampli i 

refrescant. En boca es presenta directe, amb bona acidesa i verticalitat, on les 

notes de fruita vermella són sinceres i molt agradables.  Matisos d'aranja i 

records anisats que es situen al final del camí deixant un record persistent i salí 

que convida a seguir gaudint-lo. 

 
Varietats de raïm: Sumoll (55%) i Garnatxa (45%) 
Mínim d’intervenció possible per preservar les particularitats del raïm      
 
Verema manual 
Agricultura ecològica 
 
Heretat Can Llopart de Subirats   

 

“Reinventant la tradició” 


