Bàrbara Forés
Abrisa´t
2018
CLIMATOLOGIA L’estació meteorològica de Gandesa ha mesurat durant l’any agrícola 401,81
l/m2 dels quals 148 cauen de forma torrencial en dos forts aiguats a l’octubre i al novembre que
provoquen danys a les finques i deixen poca saó. Final de tardor seca i freda i hivern en conjunt
també fred i sec, amb molts dies de vent i poca boira en conjunt. Abril comença fresc i la vinya la
trobem brotada sobre el 15 d’abril. Floració de la vinya a final de maig i verolat a final de juliol.
Bona pluja de primavera que permet un bon desenvolupament de la vinya i una aparença de
collita abundant que no es confirma a la verema. Calorades importants entre juliol i agost i
començament de la verema el 27 d’agost. Verema tranquil.la i sense pluges.
LA FINCA : LA SENDROSETA, és una petita finca de poc més d’una hectàrea de terra panal
vermellosa situada a la partida de les Sendroses de Gandesa. Es tracta d’una solana que mira les
Agulles de Bot, la muntanya de Santa Bàrbara i el Port d’Orta. Cultiu orgànic.
VARIETAT Garnatxa Blanca, plantada als anys '90.
DATA DE LA VEREMA 4 de setembre de 2018.
ELABORACIÓ Hem recuperat la tècnica de vinificació ancestral de la Terra Alta: vi brisat que
consisteix en elaborar un vi blanc com si fos un vi negre. Macerem i fermentem pells, polpa i
llavors durant 8 dies en dipòsits d’acer innoxidable. Finalitza la fermentació i envelleix durant 8
mesos en gerres de fang de 740 litres. Llevats indígenes.
EMBOTELLAT 25 de juliol de 2019. No clarificat.
PRODUCCIÓ 2349 ampolles de 0,75 l. i 40 Màgnums.
DADES ANALÍTIQUES
Graduació alcohòlica 14’º
ATT 6 gr/l
SO2 total 20 mg/l
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PH 3’27
Acidesa volàtil 0’32 gr/l
Sucres residuals < 0’5g/l

