
Vinya
Mas de les Catalunyes 1993, Muscat de gra petit.
Situat a Sant Pere de Ribes, dins el Massís de Garraf, pertanyent a la DO 
Penedès. Orientació Sud-Est, situades entre el Mar Mediterrani (4km) i el 
Pic del Montgròs, a l'extrem oriental de Parc Natural de Garraf.

Muscat de Grà Petit

Grau alc.:  13,22%     Acidesa: 7,7 g/L tartàric       PH: 3,37

Terroir
Sòls calcaris formats per al·luvions del Quaternari, de textura 
extremadament calcària, profunds i amb molt baix contingut en matèria 
orgànica. Clima mediterrani suau amb gran influència marina. 4.800 hores 
de sol a l'any.

Notes de tast i maridatge
Color groc daurat brillant. Intens aroma amb notes predominantment 
cítriques i florals amb un fons de mel. Sabor fresc i untuós, final molt llarg 
i agradable. Recomanat amb el foie gras. Acompanya molt bé també tot 
tipus de postres especialment amb xocolata i taronja.

Anyada 2015
Durant el mes de novembre van caure 74L que van ajudar a augmentar la 
capacitat hídrica de la planta. L'hivern va ser fred amb una T ª mitjana de 8,37 ° 
C, un grau menys que l'any anterior, i una temperatura mínima absoluta de -3 ° 
C, condicions que van ajudar a que la planta tingués un bon repòs hivernal. La 
primavera va ser molt seca, amb tan sols 57L caiguts en els 3 mesos, i molt 
calorosa, amb una T ª màxima de 33 ° C el dia 14 de maig el que va suposar 
un rècord per a aquest mes. La brotada va arribar el 18 de març amb el Muscat 
i la Malvasia, i vam acabar amb el Cabernet el 4 d'abril. La temperatura màxima 
absoluta de l'any agrícola va ser el dia 4 de juliol amb 35'5° C. Vam començar 
la verema el dia 25 d'agost, 5 dies més tard de la mitjana dels 10 últims anys, i 
vam acabar el dia 6 d'octubre amb el Muscat sobre madurat.

Verema i vinificació
Verema manual en caixes de 20 kg. amb raïm que prové exclusivament de la 
nostra Finca. Verema tardana deixant pasificar el raïm fins a arribar als 25 
graus probables de sucre. Sense desrapar. Premsat molt suau obtenint most 
flor. Criança amb les pròpies lies durant 4 mesos.
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