
 

 

Procés d’elaboració del vi base 
Les varietats de raïm utilitzades en l’elaboració del vi base d’aquest cava són trepat i garnatxa. La verema 
comença a finals de setembre amb el trepat i continua a principis d’octubre amb la garnatxa. Es va escollir la 
varietat trepat per les seves característiques aromàtiques tan especials que aporta tant als vins com als caves. 
És una varietat autòctona de la zona de la Conca de Barberà, a la província de Tarragona. Només hi ha unes 
1000 ha plantades a tot Catalunya. Les seves particulars característiques no només depenen del procés 
d’elaboració i criança, sinó també del sòl, el clima i el control de les vinyes. 
 
Les dues varietats es mantenen separades durant el procés de vinificació. S’efectua el desrapat i un curós 
premsat pneumàtic per obtenir el most, que posteriorment es macera en contacte amb les seves pells, durant 
10 hores, amb el que s’aconsegueix un most rosat pàl·lid; a continuació, es separen les pells del most i es 
trasllada únicament el most als dipòsits d'acer inoxidable per a la seva fermentació. 
 
La primera fermentació es realitza mitjançant llevats propis seleccionats, que provenen de la col·lecció de 
Freixenet, a una temperatura controlada entre 15 i 17 °C. Després d’un període d’entre 10 i 12 dies, es realitza 
el tràfec, clarificat i filtrat dels vins per preparar el coupage i posteriorment l’embotellament, on es realitza la 
segona fermentació en ampolla. 

 
Coupage  
Trepat y garnatxa 

 

Notes de cata 
Cava amb un color rosa pàl·lid maduixa, brillant; bombolla abundant de mida mitjana que té bon despreniment 
i forma una bona corona a la part superior de la copa. Al nas, és excepcionalment afruitat degut a les baixes 
temperatures de fermentació, entre 15 i 17 °C, que permeten conservar la majoria dels aromes primaris del 
raïm. 
 
Rics aromes florals i frescos de fulles de llorer, propis de la varietat garnatxa, que es barregen amb les notes 
de fruits vermells madurs, mores i maduixes, i fruites exòtiques com la magrana, les figues seques i els dàtils 
que aporta el trepat. Tots ells harmonitzats amb elegants aromes de criança a mig termini en ampolla. 
A la boca mostra gran frescor i lleugeresa; és suau i agradable. Predominen en el paladar els fruits vermells, 
típics dels caves i vins rosats de la regió. 
 

Característiques dels vins 
Alcohol: 12,00% vol. 
Acidesa total: 3,,80 g/l 
pH: 2,95 

Dosage: Extra Dry 15 g/l  

 
Criança 
A partir de 9 mesos segons el criteri de l’enòleg 

 


