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D.O. AlicanteD.O. Alicante



 La D.O. Alicante té com a varietat negra
mes representativa a la monastrell ambmes representativa a la monastrell amb
la que s’elaboren vins secs i rancis i com a
varietat blanca la moscatell amb la quevarietat blanca la moscatell, amb la que
s’elaboren vins secs, dolços i escumosos.

D.O. AlicanteD.O. Alicante



D.O. UtielD.O. Utiel--RequenaRequena



 La D.O. Utiel-Requena té com a
varietats mes representatives en negres avarietats mes representatives en negres a
la bobal amb la que s’elaboren vins
rossats i negres (tant jovens com ambrossats i negres (tant jovens com amb
criança) i com a principal varietat blanca
la macabeu amb la que s’elaboren vinsla macabeu, amb la que s elaboren vins
secs i escumosos.

D.O. UtielD.O. Utiel--RequenaRequena



D.O. ValenciaD.O. Valencia



 La D.O. Valencia té com a varietats mes
representatives en negres a larepresentatives en negres a la
monastrell amb la que s’elaboren vins
secs i com a principals varietats blanquessecs i com a principals varietats blanques
la moscatell, amb la que s’elaboren vins
secs dolços i escumosos i la merseguerasecs, dolços i escumosos i la merseguera
amb la que se elaboren vins secs.

D.O. ValenciaD.O. Valencia



Vins de la Terra de CastellóVins de la Terra de Castelló



 V T El Terrerazo V.T. El Terrerazo
 Les vinyes estàn a 800 mts. Sobre el

nivell de la mar en sols de caliçanivell de la mar en sols de caliça
dolomitica i amb textura franc arenosa.
L’hivern va ser sec la primavera freda i L’hivern va ser sec, la primavera freda i
amb plugues i l’estiu sec però no amb
massa calormassa calor.

 Varietats: 50% bobal i la resta
t ill h b t itempranillo, syrah, cabernet sauvignon y
merlot

El tast… 1. Mestizaje 2007El tast… 1. Mestizaje 2007



 Malolàctica en barrica i 3 Malolàctica en barrica i 3
setmanes amb batonnage

 Criança: 8 mesos en Criança: 8 mesos en
roure francés
Alc /vol : 14% Alc./vol.: 14%

 PVP: 10,40€
Di ibl “Ti d Disponible en “Tienda
Verema”

El tast… 1. Mestizaje 2007El tast… 1. Mestizaje 2007



 D O Valencia D.O. Valencia
 Les vinyes estan a 500 metres sobre el 

nivell de la mar i tenen una edat mitja denivell de la mar i tenen una edat mitja de 
15 anys.
El sol es Franc Argilós Calís: Syrah El sol es Franc Argilós Calís: Syrah, 
Merlot, Cabernet i Petit Verdot.  Franc 
Arenós: Mandó i MonastrelArenós: Mandó i Monastrel

 Varietats: Mandó 25 %, Cabernet 
S i 25% M t ll 15% S hSauvignon 25%, Monastrell 15%, Syrah 
15%, Merlot 10 % y Petit Verdot 10%

El tast… 2. Maduresa 2006El tast… 2. Maduresa 2006



 Fermentació malolàctica en Fermentació malolàctica en
barriques amb les lies fines.

 Criança: 10 12 mesos en Criança: 10–12 mesos en
barriques de 225 i 500 l
Alc /vol : 14% Alc./vol.: 14%

 PVP:17€
Di ibl “Ti d Disponible en “Tienda 
Verema”

El tast… 2. Maduresa 2006El tast… 2. Maduresa 2006



 D O Valencia D.O. Valencia
 Sols de tipus calís-argilós, que en

combinació amb la constant presenciacombinació amb la constant presencia
d’una intensa insolació donen lloc a vinos
afruitats y amb bona estructuraafruitats y amb bona estructura.

 Varietats: 60% Moscatell d’Alexandría i
40% Viura40% Viura.

 Vinificació per separat de les 2 varietats.
S f l’ bl t d l i t t iSe fa l’ensamblatge de les varietats i
s’afegeix most fresc de Moscatell.

El tast…. 3. Estrella frizzanteEl tast…. 3. Estrella frizzante



 Se refermenta en dipòsit isobàric Se refermenta en dipòsit isobàric
amb la tècnica Charmat-curt,
amb control de temperatura finsamb control de temperatura fins
arribar a un màxim de 2 bars. Se
filtra i se embotella amb un pocfiltra i se embotella amb un poc
de sucre residual natural del
propi most fresc de Moscatellpropi most fresc de Moscatell.

 Alc./vol.: 8%
PVP: Al voltant de 4€ PVP: Al voltant de 4€

El tast…. 3. Estrella frizzanteEl tast…. 3. Estrella frizzante



 D O Alicante D.O. Alicante
 El Fondillón, es el vi ranci d’Alacant.

Procedeix dels millors raïms de Procedeix dels millors raïms de
Monastrell i està fet amb la cura que
requereix un vi generós Al llarg d’anysrequereix un vi generós. Al llarg d’anys
reposa en vells tonells de roure.

T t 4 G R dT t 4 G R dTast… 4. Gran Reserva de Tast… 4. Gran Reserva de 
FondillónFondillón



 Criança en tonells de roure vell
de 1725 l de uns 20 anysde 1725 l, de uns 20 anys.

 Producció: 6000 botellas.
V i t t 100% t ll Varietat: 100% monastrell

 Alc./Vol. 17,5%
 PVP: 28€

T t 4 G R dT t 4 G R dTast… 4. Gran Reserva de Tast… 4. Gran Reserva de 
FondillónFondillón



 D O Valencia D.O.Valencia
 Sols de tipus calís-argilós.

Varietat: 100% Moscatell d’Alexandria Varietat: 100% Moscatell d’Alexandria
 Està elaborat a partir de raïm seleccionat 

l li li i d tè ial que se li aplica una innovadora tècnica 
de vinificació, basada en com s’elaboren 
l i i i d l dels ice-wines o vins de gel canadencs. 

Tast… 5. Estrella 10Tast… 5. Estrella 10



 Es així com s’obté aquest vi Es així com s obté aquest vi
dolç natural de Moscatell,
particularment afruitat i ambparticularment afruitat i amb
baix contingut en alcohol.

 Alc /Vol 10% Alc./Vol. 10%
 PVP: 5€

Di ibl d 2007 Disponible anyada 2007 en
“Tienda Verema”

Tast… 5. Estrella 10Tast… 5. Estrella 10
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Gracies per la seva atenció…Gracies per la seva atenció…


