
 

 
 

 

 

FINCA RENARDES Negre 2019 Ecològic 
 

 

Medalla Bronze: 56è Concurs Tastavins DO.Penedès 2022 

Medalla d’Argent – XXVII Concurs de Vins i Caves de Catalunya “Girovi’22” 

Commended Winner  – Concurs International Challenge 2020 

Medalla d’Argent  – XXII Concurs de Vins i Caves de Catalunya “Girovi’17” 
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Vi Vegà: Aquest producte està 

certificat com a Vegà. 

 
Vi ecològic: Aquest segell 

garanteix que aquest vi ha estat 

elaborat seguint les normes de 

producció, elaboració, envasat i 

comercialització. 

 
 

 

Un vi amb compromís, polivalent, gentil, afinat subtilment en barriques de roure. 

Ben estructurat però amable, en el seu tast, destaquen els aromes i gustos de fruits 

vermells. Bona combinació amb carns blanques, vermelles, embotits, fins i tot 

amb pastes i algun peix guisat. 

 

 

VARIETAT Majoritàriament Ull de Llebre, de vinyes velles, amb una part  

 de Cabernet Sauvignon  i un toc de Samsó. 

 

 

MACERACIÓ I raïm derrapat-eixafat i maceració-fermentació durant 

FERMENTACIÓ 10-15 dies entre 24 i 27ºC depenent de la varietat amb  

 remuntatges diaris. 

 

 

CRIANÇA criança en barrica de roure americà i francès durant 3 mesos 

aproximadament on realitza la fermentació malolàctica 

parcial. 

 

 

ANALÍTICA ºAlcohol ………..    13’55   %vol. 

 Acidesa Total …. 3,50   gr/l.   

 Acidesa Volàtil .. 0,64   gr/l. 

 Sucre …………. 0,40   gr/l. 

 SO2 …………... 26/82  mgr/l. 

 pH  .................... 3,44 

 

 

 

NOTA DE CATA 

 

COLOR: Color roig robí de capa mitja-alta, ribet vermell-blavós brillant 

i llàgrima finament tenyida. 

  

AROMES: Expressiu en aromes, marca a copa parada notes florals 

(violeta), fruits vermells i negres frescos, com la maduixa 

àcida, gerd, cassís sobre fons de lleugeres notes de criança en 

bota on destaquen els fumats i torrats, espècies (nou moscada) 

i final de record làctic lleuger. 

 

BOCA: De pas en boca amb entrada d'estructura mitjana, el complex 

alcohol-tanins-acidesa ofereixen un conjunt elegant on la 

fruita negra i les notes terciàries s'emmascaren darrere una 

sensació dolcenca, de postgust de llarg recorregut i final de tal 

lleugerament tànnic i mineral (guix, carbó humit). 


