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EL PROJECTE

Una sola finca de 8.5 ha a Dénia, al Parc Natural 
del Montgó, la Marina Alta, Alacant, un lloc 
privilegiat a nivell de la mar. Un sol objectiu, tornar 
la dignitat a la moscatell.

En una antiga plantació de maduixes que 
reconvertim el 2009, ens ofereix parcel•les 
argiloses, terres calcàries i sorra de mar, expressió 
del nostre terroir, on la moscatell prospera, cosa 
que ja sabien els ibers de l’Alt de Benimaquia 
quan al segle s .VII ac van establir el seu poblat i 
van construir el celler datada com la mes antiga 
d’Europa.

Volem “explicar” a través dels nostres vins, la 
grandesa de la varietat, no només per licorosos o 
vins de postres, sinó també per a grans secs blancs 
pel seu potencial aromàtic i gustatiu.

VARIETALS I ELABORACIÓ

100% moscatell d’Alexandria (diferents clons, 
peus i subvarietats) plantat en espatllera a doble 
guyot amb una producció mitjana per hectàrea 
de 3500 kg / ha. Veremem manualment en caixes 
de 12kg amb taula de selecció i desrapat. Vam fer 
la verema entre el 3 d´agost i el 13 de setembre, 
parcel•la a parcel•la segons el seu moment òptim 
de maduració.

Arrenca la fermentació amb llevats propis d’un 
peu de cuba 5 dies previ a verema i la mantenim 
amb la temperatura controlada a 14ºC en dipòsits 
d’inox.

CRIANÇA

3 mesos sobre lies fines en el seu primer lot 
de 2300 ampolles, embotellament el 18 de 
novembre. 4 mesos en Segon lot embotellat el 
29 de gener de 2020 de la resta fins a un total de 
22666 ampolles de 0.75l.

NOTA DE TAST

En visual és groc palla clar, brillant i amb reflexos 
verds típics de la moscatell i al nas és un moscatell 
ple de flors fresques, gessamí, flor de taronger, 
camamilla, rosa i pólvores de talc. En boca, plaent, 
cítric amb llimoner, té pètals carmosos i fruita 
acídul i el seu retrogust és llarg en boca, de fonoll, 
gingebre i pebre blanc, salí i de toc a aranja.

ANALÍTICA

Alc / vol: 13% 
Acidesa total: 4.53 g / l 
Sulfurós total: <60 mg / L 
Sucre: 3g/L 
Temperatura de servei: 9ºC
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