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Varietats 

52 % Xarel·lo 
48 % Macabeu

Grau alcohòlic   

12 %  ·  75 cl

Brut Nature  

Sense sucres 
afegits

Vegan Wine

Apte per a vegans

Sobrietat i elegància. Força i plenitud. Les terres calcàries 
i el microclima del Serral del Vell imprimeixen un segell 
inconfusible a cadascuna de les collites d’aquest vi 
escumós de qualitat.

Caràcter de finca
Serral del Vell és un paratge d’una gran bellesa, conformat 
a partir de vinyes de xarel·lo i macabeu, i amb la imponent 
muntanya de Montserrat com a guardiana d’aquest espai 
topogràficament i geològicament diferenciat de l’entorn. 

La Finca Serral del Vell està situada sobre un petit altiplà 
-serral- esculpit sobre el Coster del Riu Bitlles i les 
ondulacions de les rieres que desemboquen al torrent 
del Lavernó. Aquest altiplà consta de “terrasses” de mida 
considerable i amb pendents molt suaus que la mà de 
l’home ha anat configurant mitjançant marges i talussos. 

Viticultura ecològica
Les vinyes de Serral del Vell es conreen sense herbicides 
ni insecticides d’origen químic, només amb adobs orgànics 
d’origen natural. 

Deixem créixer una coberta vegetal espontània a les 
vinyes, important per a fomentar la biodiversitat, esponjar 
el sòl i regular la retenció i drenatge d’aigua en un cultiu 
de secà com el que practiquem. 

Collita 2008
Anyada vibrant i equilibrada, marcada pels contrastos 
meteorològics amb temperatures altes i sequera extrema 
durant la tardor i l’hivern. La pluviometria es comporta de 
manera capritxosa amb un màxim històric de pluges a les 
vinyes (155,7 mm) al mes de maig. 

La verema ens ofereix uns raïms de gran qualitat i un estat 
sanitari excepcional. Collim sempre a mà per a preservar 

Criança en ampolla

Mínim de 8 anys 
i 7 mesos  
(103 mesos)

FAMÍLIA RECAREDO

VITICULTORS I ELABORADORS 

SANT SADURNÍ D’ANOIA · BARCELONA

Llarga criança amb  
tap de suro natural, un 
compromís per la qualitat  
i la sostenibilitat

SERRAL DEL VELL 2008  
PARATGE QUALIFICAT    BRUT NATURE 

A partir de l’anyada 2008, l’històric ‘Recaredo Brut de Brut’ 
passa a denominar-se ‘Recaredo Serral del Vell’, en un  

compromís per referenciar els grans terrers que conformen  
la regió vitivinícola de l’Alt Penedès. 
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VINYES DE RECAREDO

DALT COSTER VESSANT INTERMEDI ONDULACIONS SUAUS 
DEL TERRENY

Els sòls de Serral del Vell es caracteritzen per la presència de nòduls 
calcaris i de pedres de carbonat de calç procedents de la Serra 
del Mar i de la Serra Catalana, que –per erosió– s’han dipositat 
al territori. Es tracta de sòls de textura franca (equilibri entre les 
diferents granulometries: sorres, llims i argiles) amb presència 
de graves, còdols i pedres que faciliten el drenatge de l’aigua i la 
penetració de les arrels en profunditat.

FINCA SERRAL DEL VELL
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el raïm en excel·lents condicions per a l’elaboració de 
llargues criances.

• Rendiment mitjà vinyes Recaredo el 2008:  34,2 hl/ha
• Rendiment màxim autoritzat pel Consell Regulador del 
Cava per a la collita 2008:  88 hl/ha

Menys producció, més expressivitat i qualitat.

Vinificació a la propietat
La vinificació, l’elaboració i la criança es realitzen 
íntegrament a Recaredo en un compromís per garantir el 
rigor en l’origen del raïm i la màxima transparència dels 
processos d’elaboració. 
Amb la finalitat d’aportar estructura i elegància, el most 
del xarel·lo ha fermentat en bótes de roure.

L’excel·lència de la llarga criança 
La presa d’escuma i la criança en botella es fa només amb 
tap de suro natural, un material sostenible, reciclable i 
necessari en termes qualitatius per a preservar el sentit 
originari de les llargues criances a Recaredo. L’aclarit final 
de les ampolles té lloc de manera manual en pupitres.

‘Desgorjat’ manual sense congelar 
El desgorjat (art d’expulsar les mares de la segona 
fermentació en ampolla) es realitza manualment a 
temperatura fresca i natural de les caves en un exercici de 
professionalitat artesana i respecte pel medi ambient.

Conservar a 15 ºC per a preservar-ne les propietats. 
Aconsellem obrir l’ampolla uns minuts abans de consumir i 
degustar a uns 8-10 ºC.


