REGINA 2020
Garnatxa Negra / Garnatxa Blanca

El Regina és l’únic vi rosat de JGV. Un vi molt especial i segurament un dels més difícils
d’elaborar pel seu caràcter delicat i elegant.
Amb l’anyada 2017, la Guía de Vins de El País el va situar el tercer millor vi rosat
d’Espanya amb 93 punts.
És un vi de parcel·la, d’aquells que es fan estimar per la seva singularitat i per la seva
producció limitada. Prové d’una finca ben peculiar de Garnatxa Negra ubicada a Marçà.
Una vinya amb força pendent, dividida en 7 terrasses petites i envoltada de bosc. Té
algunes parts una mica ombrívoles, i a part de protegir la vinya de les hores de sol més
intenses, fa que la pell del raïm no tingui molta pigmentació. Fet que ajuda a obtenir
aquest color tant pàl·lid.
El sòl és molt variat, ja que a les terrasses més altes s’hi barregen pissarres i argiles, i a
mida que va descendint, va canviant fins a tenir parts més llimoses i sorrenques.
Tots els treballs a la vinya són manuals i no utilitzem cap producte químic-sintètic.
Seguint els principis del cultiu ecològic y biodinàmic, garantim la biodiversitat de la
finca, la sostenibilitat de la vinya i l’essència del seu origen.

Al celler, acompanyem el raïm en la seva transformació, però gairebé sense intervenirhi. Just en el moment de premsar, hi afegim uns quants raïms de garnatxa blanca per
donar-li una mica de frescor extra i de complexitat.
Durant tot el procés d’elaboració cal anar amb molt de compte, evitant l’excessiu
contacte amb l’aire i vigilant-lo de ben a prop.
De caràcter fi, elegant i de gran subtilesa.
Tot i oferir-nos notes de fruits vermells no massa madurs, té un fons cítric i de flors
silvestres que ens ofereix molta frescor i cert exotisme.
Rosa blanca, flor de taronger i espígol.
Acidesa expressiva, sedós, voluminós i delicat.

