Temps de verema
cabernet sauvignon;
cabernet

garnatxa negra; garnatxa;
lledoner negre

macabeu

es cabernet sauvignon

es garnacha tinta

es macabeu; viura

Cep originari de la regió occitana de
Bordeus, resultat de l’encreuament
de cabernet franc i sauvignon
blanc, vigorós i productiu.
Raïm negre produït pel cep cabernet sauvignon, mitjà, irregular i
amb els grans petits, esfèrics i amb
moltes llavors de gust amarg.
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Vi elaborat amb raïm cabernet
sauvignon, de color intens, ric en
tanins, amb un grau alcohòlic alt i
una aroma intensa de fruita, que és
idoni per a envellir i se sol utilitzar
per a cupatges.

Cep conreat tradicionalment a la
Mediterrània, resistent a la secada.
Raïm negre produït pel cep garnatxa negra, de maduració tardana,
gros, compacte, troncocònic i amb
els grans mitjans, de color moradenc i amb la pell fina.
Vi elaborat amb raïm garnatxa negra, amb poc cos, poc àcid, de color
pàl·lid, amb un grau alcohòlic alt i
una aroma de confitura i espècies,
que se sol utilitzar per a cupatges i
per a fer vins dolços.

syrah; sirà

ull de llebre

es syrah

es tempranillo

Cep conreat tradicionalment a la
regió francesa de la vall del Roine, resistent i poc productiu, que
s’adapta bé a qualsevol zona.

Cep conreat tradicionalment a Catalunya, sobretot a la regió del Penedès, vigorós, resistent a les gelades i
a la secada.
Raïm blanc produït pel cep macabeu, gros, compacte, piramidal
i amb els grans mitjans, esfèrics,
de color groc daurat i amb la pell
prima.
Vi elaborat amb raïm macabeu, lleuger, mitjanament àcid, amb un grau
alcohòlic baix i una aroma lleugerament afruitada, que se sol utilitzar
per a fer vins escumosos.

parellada; montònec;
montònega
es parellada; montonec;
montonega
Cep conreat tradicionalment a
Catalunya, sobretot a la regió del
Penedès, molt productiu.
Raïm blanc produït pel cep parellada, de maduració tardana, gros,
compacte i amb els grans grossos,
esfèrics i de color verdós amb reflexos daurats i rosats.
Vi elaborat amb raïm parellada,
lleuger, poc àcid, amb un grau
alcohòlic baix i una aroma floral,
que se sol utilitzar per a fer vins
escumosos.

sauvignon blanc;
sauvignon

xarel·lo; cartoixà;
pansa blanca

es sauvignon blanc;
sauvignon

es xarel·lo

Cep conreat tradicionalment a la
península Ibèrica, que s’adapta bé
als climes frescos.

Cep conreat tradicionalment a la
regió francesa de la vall del Loira,
resistent al fred.

Cep conreat tradicionalment a
Catalunya, sobretot a la regió del
Penedès, resistent a la secada.

Raïm negre produït pel cep syrah,
negre, mitjà, cilíndric, compacte i
amb els grans petits, ovoides i generalment amb la pell aspra.

Raïm negre produït pel cep ull de
llebre, de maduració primerenca,
allargat, compacte i amb els grans
mitjans, esfèrics, de color negre
blavós i amb la pell gruixuda.

Raïm blanc produït pel cep sauvignon blanc, de maduració primerenca, menut i amb els grans mitjans,
esfèrics i verdosos.

Raïm blanc produït pel cep xarel·lo,
de maduració primerenca, menut,
compacte i amb els grans mitjans,
esfèrics, dolços i amb la pell dura.

Vi elaborat amb raïm syrah, opulent, amb cos, de color fosc i amb
una aroma característica de fruita i
espècies.

Vi elaborat amb raïm ull de llebre,
de color robí poc intens, amb un
grau alcohòlic alt i una aroma afruitada.

Vi elaborat amb raïm sauvignon
blanc, fresc, molt àcid, amb un grau
alcohòlic mitjà o alt i una aroma
herbàcia.

Vi elaborat amb raïm xarel·lo, amb
cos, una mica àcid, amb un grau
alcohòlic alt i una aroma afruitada,
que se sol utilitzar per a fer vins
escumosos, especialment de llarga
criança.

* Informació extreta de la Terminologia de la vitivinicultura, consultable a www.termcat.cat

