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Artesans del temps

G R A M O N A  CO L · LE CC I Ó  D ’ A RT
Magnum · 1999

Elaboració 
Ens responsabilitzem de cada pas de l’elaboració dels nostres vins, des del 
camp fins l’ampolla. Collim el raïm manualment, utilitzem taula de selecció, 
entrem el raïm per gravetat i el premsem sencer. 
S’envelleix en ampolles màgnum durant un mínim de 96 mesos. Procés 100% 
artesanal. Durant el temps de repòs en el silenci de la cava fem servir tap de 
suro, que possibilita les més llargues criances. Utilitzem pupitres, el remogut 
i el degollament s’efectuen manualment. 
El toc de licor d’expedició que prové de la nostra solera centenària aporta 
la firma inconfusible de la casa. Símbol d’elegància que ha fet que aquest 
escumós es convertís en un clàssic. Dosatge moderat de 6 grams per litre

Concebuda per a al gaudi d’uns pocs, la Col·lecció d’Art de Gramona està 
destinada a ajudar a molts. Cada un d’aquests artistes consagrats –Josep 
Guinovart, Rafael Canogar, Albert Ràfols-Casamada, Modest Cuixart, Juan 
Manuel Broto – ha plasmat el seu treball sobre una ampolla màgnum. Una 
sèrie limitada d’ampolles numerades a mà que conté un Gran Reserva únic 
per la seva maduresa i coupage màgic. Els beneficis obtinguts de la Col·lec-
ció es destinen a la fundació Joan Salvador Gavina.

Criança  Criança en rima de més de 96 mesos.

Varietats  100% Chardonnay 
Vol. 12 %  

Dosatge  6 grams/litre

Viticultura ecològica i biodinàmica
Basades en la minuciosa observació i tractament dels factors que influeixen a 
la nostra terra i al seu hàbitat. No apliquem herbicides ni pesticides químics, 
emprem recursos naturals amb el principal objectiu de preservar l’equilibri 
de l’entorn i mantenim cobertes vegetals espontànies per aconseguir sòls 
esponjosos.
A través de la biodinàmica, un pas més enllà de l’ecologia, vivifiquem les 
nostres vinyes i busquem elevar els seus nivells de biodiversitat: apliquem 
infusions i decoccions de plantes per evitar plagues, i elaborem els nostres 
propis preparats i el nostre propi compost animal i vegetal a partir del nostre 
hort de plantes medicinals i de la nostra granja de vaques, ovelles i cavalls.
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Sensacions Vista    
Brillant i groc palla vibrant amb reflexos or nou.

Nas    
Molt intens, amb sabor a fruita en compota i aromes florals de gran profunditat. 
Pa recent fornejat i una explosió de cítrics i tofee. 

Boca 
Àmplia. La cremositat vellutada crea una capa de bombolles fines. S’expandeix i 
embolcalla tot el paladar. 

Harmonies    
És l’escumós ideal per celebrar un esdeveniment molt especial o perfecte com-
pany durant tota una vetllada.
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