Finca Malaveïna 2006
La marcada personalitat del terreny d’algunes de les nostres vinyes ens
permet elaborar vins amb una identitat molt definida: són els coneguts
com vins de finca. La Finca Malaveïna (per cert, curiós nom assignat per
algun pagès fa moltes generacions) és una vinya dissenyada per obtenir
vins extraordinaris. En aquest terreny de 22 hectàrees de vessants
d’argila vermellosa, amb presència de còdols, amb precioses vistes al
Mediterrani i als Pirineus, obtenim un rendiment per hectàrea
d’aproximadament 5.000 kg.
Denominació d’origen: Empordà, a la cantonada nord-est de la Península
Ibèrica, entre França i el mar. El clima és mediterrani i rep la forta influència
dels vents, en particular de la Tramuntana, que pot assolir velocitats de fins a
120 quilòmetres per hora. La temperatura mitjana és de 16ºC, i el règim de
precipitacions anual oscil·la entre els 600-700 mm. A l’Empordà hi ha una gran
heterogeneïtat de sòls.
Varietats: Merlot (50%), Cabernet Sauvignon (20%), Syrah (20%), Garnatxa
Tinta (10%).
Finca: Malaveïna, a la localitat de Garriguella (Alt Empordà). 22 ha de
vessants d’argila vermellosa, amb lleuger contingut de còdols.
Verema i elaboració: Raïm seleccionat i recollit a mà. Vinificació en negre,
maceració llarga i fermentació a temperatura controlada a 25ºC.
Criança: Catorze mesos en bóta bordelesa nova de roure francès Allier,
restant en ampolla.
Graduació: 14,50% vol.
SO2 lliure: 20mg/l.
SO2 total: 70mg/l.
Acidesa total: 3,90g/l (a.s.).
Acidesa volàtil: 0,71g/l (a.a.).
Sucres residuals: 0,15g/l.
Tipus d’ampolla: Bordelesa Esevi, de color negre, 75 cl i 150 cl.
Producció: 47.867 ampolles de 75 cl i 200 ampolles Màgnum de 150 cl.
Nota de cata: Color vermell cirera amb menisc grana. La seva intensa i potent
aroma recorda les fruites vermelles i presenta notes especiades. En boca és
rodó, carnós, estructurat i balsàmic. L’acidesa és molt fresca i els tanins són
molt dolços. Presenta un excel·lent equilibri, un bon pas de boca i un llarg
postgust. És un vi amb una marcada personalitat de la finca de la qual
procedeix i té un gran potencial d’envelliment.
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Palmarès
Médaille d’Or
Sélections Mondiales
des Vins 2009
(Canadà)
●
Medalla d’Or al
Concours Mondial de
Bruxelles 2008 (Bèlgica)
●

El que diu la premsa...
• Destacat per la seva relació qualitat preu a la revista Mi Vino (desembre de 2008).
“Prototip del negre modern mediterrani. (...) Un vi de "paisatge” i fidel al seu terrer que fascina per
la seva frescor i excel·lent dimensió aromàtica. Impecable elaboració”.
La Revista TodoVino, gener de 2008
• TRÉBOL TODOVINO al Vi amb millor relació Qualitat-Preu a la Guía TodoVino 2006.
Millor vi espanyol relació qualitat-preu segons la Guia Gourmets 2006
“Malaveïna és una joia de vi".
Enrique Calduch, Expansión, novembre de 2006
“El seu secret és el d’haver sabut posicionar-se com un vi de finca de gran qualitat però per a
totes les butxaques, combinant l’expressió d’un terrer, l’honestedat de la seva composició varietal i
un excel·lent tractament de la bóta.”
La Revista TodoVino, març de 2006

ANYADA

GUIA / MITJÀ

PUNTUACIÓ

2006

THE WINE ADVOCATE BY ROBERT PARKER

90 punts

2006

Guía Repsol de los Vinos de España 2009

92 punts

2006

Guía Proensa 2009

91 punts

2006

Guía Peñín 2009

90 punts. “Vi Excel·lent” Podi

2005

Guía TodoVino 2008

Destacat per la seva gran
relació qualitat – preu

2005

Guía de Vinos Gourmets 2008

QUADRE D’HONOR

2005

Anuario de Vinos El País 08

4 Raïms. (90-94 punts)

2005

Guía Vivir el Vino 2008

92 punts. “Vi molt bo”

2005

Guía Peñín 2008

90 punts. Excel·lent

2004

Guía Campsa 2007

92 punts

2004

Anuario de Vinos El País 2007

4 Raïms. (90-94 punts)

2004

Guía Vivir el Vino 2007

92 punts. “Vi molt bo"

2003

Anuario de Vinos El País 2006

4 Raïms. (90-94 punts)

Bacchus d’Or
Concurso Internacional de
Vinos Bacchus 2008
(Espanya)
●
Medalla de Plata
Best in Class
The International Wine and
Spirit Competition 2008
(Regne Unit)
●
Medalla de Plata
Mundus Vini
2008 i 2009
(Alemanya)
●●
Bacchus d’Or
Concurso Internacional de
Vinos Bacchus 2006
(Espanya)
●
Medalla de Plata
Decanter World Wine
Awards 2006
(Regne Unit)
●
Vinalies d’Or
Vinalies Internationales
2003 i 2004 (França)
●●
Medalla d’Or
Concours Mondial de
Bruxelles 2003
(Bèlgica)
●

