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Distribuciones

C. i Vinyes Pablo

PULCHRUM
Denominació d’Origen:  Carinyena

Anyada: 2004 

Varietats: 100% Vidadillo 

Temperatura de servei:  17 º 

Grau Alcohòlic: 14% 

Criança: 14 mesos en bóta de roure francès i americà, 20 mesos en ampolla. 

Elaboració: 
Es desrrapa el raïm i es fermenta a 27/28 º mantenint un encubat de 20 
dies, es barreja el vi sagnat amb el de la premsa després d’haver-desfangat 
aquest últim. S’inicia la fermentació malolàctica en dipòsit d’acer, i es de-
senvolupa en bótes de 300 l un 70% de roure americà i un 30% en roure 
francès semi torrats. El vi es trafegar als sis mesos, i ha estat en bóta uns 14 
mesos. Després es va aclarir amb albúmina d’ou, i sense estabilitzar per fred 

es filtre per placa. 

Característiques: 
Un vi de l’anyada 2004 d’una varietat singular, Vidadillo, autòctona d’Aragó 
i considerada des del punt de vista ampelògraf una de les més antigues, 
trucada al S. XII Crespiello. És una varietat molt tardana, el seu cicle està 
desfasat pel que fa a la resta de les varietats plantades en Carinyena, la data 
de verema és per a mitjans o finals d’octubre. És a dir, en plena maduració, 
té sol per el dia i fred a la nit, les condicions òptimes. És la varietat que més 
màlic presenta, al voltant de 3 Gr / L. i és molt rica en tanins. I a més és de 
les varietats que menys grau té, al voltant de 12,5-13,0. Per tant elaborat amb 
els mitjans de fa uns anys, amb turbo-espremedores que trencaven llavors, 
sense fred, amb temperatures de més de 35 º (òptimes per extreure tanins 
amargs), i amb una bona dosi de sulfurós, perquè són raïm de poc grau, 
llavors sortia un vi amarg, dur, i verd perquè amb el excés de sulfurós, es qu-

edaven sense fer la fermentació malolàctica. 

Nota de Tast: 
A la vista:  Color cirera picota molt alt.  En nas:  Trobem detalls de la fusta, 
torrats, juntament amb molta fruita negra madura en companyia de tocs 
florals i especiats. En boca: És un vi carnós, amb fruita negra que trobem al 
nas, bona acidesa i final llarg. 

Maridatge: 
Arrossos de carn, xai a la graella. Rostits, caça menor.


