
 

El color és vermell robí, de capa mitjana, amb ribet grana. 

El nas presenta la tipicitat pròpia del trepat, amb espècies com la nou 
moscada i el pebre negre, amb un deix de sotabosc i herbes aromàtiques, 
enriquit amb la subtil aportació del pas per bóta: roure i cedre i una 
pinzellada de perfums torrats. 

A la boca se’ns desplega l’elegància tan preuada d’un trepat, on el bouquet 
especiat es contrapunta amb una nota de fruita negra i on la frescor recorre 
tot el paladar i l’acidesa n’allarga la sensació. Per contrast amb el Cup3, en 
aquest vi la textura és un punt més gruixuda, el tacte és d’un deliciós vellutat. 

Maridatge 

Serà un acompanyant ideal per peixos blaus i greixosos en general, com el salmó, 
peix emperador, etc... també plats ben marinats com la sarsuela o similars i carns 
fines de greix discret, com les aus i la vedella, no condimentada en excés. El 
formatge d’ovella hi casarà també a la perfecció. 

Elaboració 

El raïm es cull ben madur i fermenta en una bóta de roure francès de 500 litres, 
on s’hi fan piats (enfosem el barrets de pells que es forma durant la fermentació) 
per a una bona i equilibrada extracció dels tanins. Les fermentacions alcohòlica i 
malolàctica es produeixen de manera espontània i natural. Acabat el contacte 
amb pells i llavors, tapem la bóta i retornem el vi a la mateixa bóta on hi roman, 
en el cas de l’anyada 2017, durant 7 mesos. 

Exclussivitat 

És un trepat amb un grau de maduresa intens, amb una fermentació peculiar, en 
bóta oberta, que permet una maceració molt respectuosa i una fusió profunda del 
roure amb el vi. L’envelliment aporta un grau de complexitat al perfil típic d’un 
trepat.

  Trepat Bota 
Vins d’autor amb singularitat pròpia!

100% Trepat 

6 mesos en bota 

de roure francès 

torrat mig 

Servir-se a 15º 


