
L

Vflosell
Any: 2016

D.O.: Coste~ del Segre
Raim: Ull de Ilebre, Syrah

i Garnatxa
G~aduaci6:14,5~

Pieu aproximat: 12 £

TEXT AGUST|
ENSESA BONET*

E
1Vilosell,vi emblema de1
projecte m6s personal

e Torahs Cusin6, cele-
ra el seu a 5b aniversari

arab la sortida al mercat de l’a-
nyada de 2o 16. Pro cedeix de l’e s -
ticta selecci6 raanual de raims
de les varietats Oil de Llebre, Sy-
rahiGamatxadevlnyes de mun-
tanya que es troben per sobre
dels 7oo metres d’alqada. Produ
i’t en conversi6 a l’agricultura
ecol6gica certificada. Crianqa de
7 mesos en bores de route fran
c~s. l~s un vi espectacular i molt
atxactiu. Elegant, coraplex, pro-
fund i d’una gran amplitud aro-
mhtica. De color cirera raadura,
brillant arab vora granat.Aroma
amb notes de fumats i de fruita
negraipebre. Vellutat, atractiva
merit sabor6s. Notes de xocola-
ta negra, groselles, raores i caf~
d’intensitat alta. Darreregust
llarg i persistent. T6 una relaci6
qualitat-preu excel.lent, per la
seva qualitat preraiura./~s un vi
per tastar sol entre wine-lovers
per apreciar la seves virtuts or-
ganol~ptiques. Fa raolt bona
harmonia amb plats de carns
vermelles salsades i casa.

El celler elaborador: Tombs
Cusin6 va donar el seu propi
nora a aquest celler, el seu pro
jecte m6s personal. Esth consi-
derat un dels raillors assambla-
dors del pais per la seva expe-
ribncia acumulada als cellers fa
miliars Castell de Remei i C6r-
voles, dins de la raateixa D.O.
Costers del Segre. Despr6s de
completarla
seva asposta
lOO% ecolb-
gica, ara va
m$s enllh
arab la in-
troducci6 de
prhctiques
de biodinh-
mica a la
seva lfnia de
vins de fin-
ca, que es-
trobaenuna
fase de crei-
xement. ~
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SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

GASTRONOMIA

30000

4854

Semanal

336 CM² - 30%

848 €

12

España

19 Mayo, 2019


