
D.O. CavaRaventós Rosell Reserva · Brut Nature

Varietats: 
Macabeu
Xarel·lo
Chardonnay
Parellada
Pinot Noir

Característiques de la vinya:
La finca Heretat Vall-Ventós té 52 hectàrees ubicades
entre la muntanya de Montserrat i les Serres o Massís
de l’Ordal, situada en la depressió del Penedès, amb
una clara inclinació cap a l’est beneficiant-se del sol del
matí i migdia. Els ceps han estat plantats en fileres
seguint la línia imaginària que uneix el Massís de l’Ordal
cap a la muntanya de Montserrat, per tal que la
marinada de mitja tarda circuli entre les fileres de ceps
millorant la seva sanitat.

Grau alcohòlic: 11,5 %vol.
Acidesa total tartàrica: 6 g/L
Sucres residuals: 1,2 g/L
Criança: mínima de 18 mesos.

Elaboració: Mètode tradicional, segona fermentació en
ampolla. Criança mínima de 18 mesos.

Dades logístiques:
Ampolla:
Altura: 320 mm.
Diàmetre: 88,4 mm.
Pes bot. buida:  900 g.
Pes bot. plena: 1.640 g.
Capacitat bot:  750 ml.
Tipus tap: 2 anelles.
Codi EAN: 8425070003003

Caixes:
Altura: 325 mm.
Longitud: 270 mm.
Amplada: 185 mm.
Bot. per caixa: 6 botelles
Pes caixa plena: 10,1 kg.
Codi EAN: 68425070003005

Europalet:
Altura: 1.770 mm.
Caixes per pis: 17
Número de pisos: 5
Caixes per palet: 85
Pes total aprox.: 879 kg.

Raventós Rosell – Finca Heretat Vall-Ventós
Ctra. BV-2241 Km 6,5 - 08783 Masquefa - Barcelona - info@cavaraventos.com - +34 93 772 52 51

www.raventos-rosell.com

Nota de Tast:
De color groc pàl·lid amb reflexos daurats. En nas és net i afruitat combinant aromes de
fruita blanca i tocs aromàtics de préssec, pastisseria fina i fruits secs torrats. De carbònic fi i
cremós molt ben integrat al producte, amb una acidesa ben equilibrada. Pas agradable i
persistent que ens deixa un retrogust final de la fruita. Final llarg i persistent que ens
convida a continuar gaudint del tast.
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