LATRIA 2012
Elaboració
Provinent de vinyes situades a Cornudella de Montsant, neix aquest vi negre de criança
que pertany a la denominació d’origen Montsant i s’elabora amb ceps de Garnatxa i
Carinyena de més de 30 anys.

Vorejant la mil·lenària vila de Siurana, en un paisatge fantàstic, el raïm madura
lentament. De personalitat marcada pel terreny, que conserva la coberta vegetal i té un
perfil argil·localcari amb còdols procedents de l’erosió de milers d’anys, i pel clima
mediterrani que envolta les muntanyes del Montsant. Aquests són factors que fan del
Latria un vi amb molt cos i força característic de la zona.
La verema s’inicià a principis d’octubre a la zona de “Les Vedrenyes” (500-600 m) per la
Garnatxa, i en la zona de “Les Troies” (450 m) per la Carinyena. Aquests nivells d’altitud
fan que Celler Malondro comenci la verema més tard.

La fermentació malolàctica es produeix en barriques d’Acer Inoxidable de forma natural.
Posteriorment, posem el vi en botes de roure francès usades (de segona anyada), a fi de
respectar al màxim la fruita del vi.

Fitxa de Tast

Alcohol: 14,5% vol
ATT: 5,0 gr/l

Color intens, amb ribet morat.
Fàcil de beure es tracta d’un vi sense complicacions. D’aroma intens i elegant, amb notes minerals i balsàmiques que
aporten una complexitat aromàtica que es complementa amb un toc de fruites del bosc. Al agitar la copa apareix
molt més la fruita dolça, tot recordant el préssec, les mores...conjuntament amb notes mentolades amb records
d’eucaliptus. D’agradable entrada en boca, amb tanins jovials i compensats, sempre acompanyat d’una frescor molt
personal de les nostres vinyes amb postgust llarg que convida a beure’n un altre glop.
Encertada combinació amb carns i formatges, sempre envoltat de bona companyia.
Servir entre 14 - 15ºC
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