
Llenca Plana
Montsant

Fitxa

Descobrint les fantàstiques 
possibilitats que amaga el Montsant

El  nom de Llenca Plana és originari del nom de la vinya d’on prové i fa referèn-
cia a la pedra plana que caracteritza el terreny on es troben les vinyes.

El valor d’aquest vi són les vinyes autòctones de la Serra d’Almos, al Montsant.

Un vi complex i amb molt de cos que concentra aromes de fruita i en boca fa 
explotar amb una combinació fresca, rica i dinàmica. Amb un final interessant, 
el vi convida a desxifrar els matisos que s’hi poden trobar.

Amb un equilibri entre innovació i tradició, les vinyes que produeixen el Llenca 
Plana estan envoltades d’oliveres i cirerers que marquen unes característiques 
úniques i excepcionals.

Unes vinyes situades a un lloc privilegiat, que a més, es beneficia del clima 
mediterrani. El terreny és ideal per el Carinyena que, amb un 70% de composi-
ció, marca el caràcter d’aquest vi. Un 30% de garnatxa és l’ingredient perfecte 
que li dóna una acidesa equilibrada. 

VARIETATS DE RAÏM
70% Carinyena i 30% Garnatxa.

COLLITA
La collita es realitza manualment 
durant el mes de setembre.

ELABORACIÓ
La selecció acurada del raïm és 
primordial per oferir aquest vi tan 
característic i singular. La producció 
del vi va en funció de les circumstàn-
cies de la collida, de les tècniques de 
vinificació i de la selecció de les botes 
més especials. L’objectiu és produir 
el millor vi possible.

ENVELLIMENT
La fermentació és realitza dins 
dipòsits d’acer inoxidable de 10.000 
litres durant 6 dies a una temperatu-
ra controlada de 25ºC. El temps mitjà 
de maceració és d’uns 10 dies i el 
d’envelliment és d’un 6 mesos dins 
botes de roure francès i americà 
utilitzades per segona i tercera 
vegada.

GRADUACIÓ ALCOHÒLICA 14% Vol.

ACIDESA TOTAL 4.63 g/L

pH 3.51


