
                                                             

 

 

 
CLOS ADRIEN 2014 
TIPUS DE VI: Vi negre 
VARIETATS: Syrah 90%, Garnatxa Negra 10% 

DENOMINACIÓ D’ORIGEN: D.O. Empordà 

 

COLLITA: 20 setembre 2014 (Syrah), 22 i 24 d'octubre del 2014 (GN). Verema manual en caixes de 10 kg. 
VINIFICACIÓ: Agricultura ecològica. Respecte màxim de la naturalesa. Aquest vi és la gran selecció de les vinyes de Terra 

Remota, vénen de la parcel·la de Syrah "Adrien". Els raïms es cullen en la seva maduresa fenòlica. Selecció a l'entrada del celler. 

Maceració llarga de raïm desrapat (6 setmanes de maceració). Treballades exclusivament mitjançant trepitjat  suau (pigeage) 

diverses vegades al dia. Fermentació malolàctica i criança en bótes noves, de roure francès (500L i 300L), durant 2 anys. 
Producció anual de 5 000 ampolles. 
  

ANÀLISI 
Grau alcohòlic: 14.5% vol. 
Sucres residuals: 1,6 g / L 
Acidesa total: 4.56 g / L (ac. Tartàric) 
Acidesa volàtil: 0.68 g / L 
SO2 total: 55 mg / L 
pH: 3,61 
 
NOTA DE TAST 
Color: Color profund, intens, brillant, una granat quasi negre. 
Nas: Expressiu i molt complex, amb molt d'estil, gairebé grafit, amb notes alhora florides i afruitades de violeta, de confitura de fruits 
negres, de figa i amb notes de caramel i de gra de cacau gairebé de pal de regalèssia, vainilla , tabac, pa torrat. 
Boca: Estructurada i complexa, àmplia i densa, amb un gran finor de tanins, molt sedosos i presents. La boca és salivant i densa, amb 
una gran finesa de tanins, gairebé iodades, especiada amb aromes de regalèssia, de cacau i, fins i tot, aromes de violetes i de fruits 
vermells i negres, gairebé confitats i amb una gran durada en boca. 

MARIDATGE 
Clos Adrien 2014 és ideal per a la caça amb salsa o una bona peça de vedella. 
 
TEMPERATURA DE TAST: 16°C 
TEMPS DE DECANTACIÓ:  innecessari, encara que es pot decantar entre 30 minuts i 2 hores. 
POTENCIAL DE CONSERVACIÓ: 10  anys 
PREMIS: CLOS ADRIEN 2007: 92 PARKER; CLOS ADRIEN 2008: 93 TIM ATKIN; CLOS ADRIEN 2009: WineUpClub 92.38; 
CLOS ADRIEN 2009: AMERICA EXPRESS TOWER CLUB WINE AWARDS GOLD & BEST; CLOS ADRIEN 2009: WSA WINE 
CHALLENGE 2014: SILVER; CLOS ADRIEN 2010 : 91,31 GOLD TASTE WINE UP CLUB 2016; CLOS ADRIEN 2011: DECANTER 
2015 BRONZE; CLOS ADRIEN 2013: IWSC 2017 SILVER; CLOS ADRIEN 2013 : DECANTER 93 SILVER 


