
Castell d’Or és l’herència de les primeres cooperatives fundades 
a finals del s. XIX i principis del s. XX. En l’actualitat, som un 
total de 16 cooperatives, que representen a més de 2.200 
famílies pageses que treballen amb amor i respecte a la natura.
Units per un objectiu, construir un projecte comú amb valor, 
amb caràcter, amb tradició... un veritable Castell d’Or, que 
afavoreixi el desenvolupament dels nostres socis, beneficiaris 
directes del seu esforç.
Des de 2005, a Castell d’Or, seleccionem les millors vinyes i 
comptem amb modernes instal·lacions per crear un producte 
exclusiu, amb personalitat i de categoria Prèmium.

El Vi Negre Reserva Castell d’Or s’ubica a la DO Conca de 
Barberà, una gran vall al voltant del riu Francolí i el seu afluent el 
riu Anguera. L’evolució de la viticultura a la Conca de Barberà ha 
anat molt lligada a l’evolució històrica de la comarca. Els antece-
dents més remots es remunten als temps dels romans. L’Abadia de 
Poblet, l’Ordre dels Templers i els cellers modernistes dissenyats 
per deixebles de Gaudí en aquesta terra són les arrels vinícoles 
d’aquesta regió. Els terrenys que predominen són de naturalesa 
calcària i argilosos, d’una textura lleugera i amb el característic 
color rogenc que confereixen als seus vins un caràcter propi i 
especial. 
El Vi Negre Reserva Castell d’Or s’elabora de la millor selecció de 
la varietat Cabernet Sauvignon, una de les varietats més valora-
des d’arreu del món, i dona com a resultat un vi amb cos, elegant 
i profund.

VI NEGRE RESERVA · DO CONCA DE BARBERÀ
CASTELL D’OR

Edat de la vinya 

Temperatura de fermentació 

Període de fermentació 

Temps en bóta de roure americà i francès

Temps a l’ampolla 

Grau d’alcohol (vol) 

Temperatura de servei recomanada 

Enòleg

Varietats

Més de 10 anys

16ºC

9 dies

>12 mesos 

24 mesos

12 %

13-15ºC

Joan Rabadà

Cabernet Sauvignon 100%

DADES TÈCNIQUES

VINYA I VEREMA

La recollida del fruit és la culminació de tot un cicle natural on els 
agricultors respecten els temps i tenen cura de la planta en totes 
les seves fases. En aquesta etapa, des de Castell d’Or vetllem per l’es-
tat òptim de maduració, el bon estat sanitari dels raïms, el sistema de 
recollida així com el transport ràpid i respectuós del fruit fins a les 
nostres modernes instal·lacions on seleccionem el most de qualitat 
més elevada per l’elaboració dels nostres vins.
En concret, la varietat Cabernet Sauvignon és una varietat espe-
cialment valorada per la seva elevada concentració de sabor i ma-
duració. Dona lloc a un vi d’un vermell intens, amb aromes a fruita 
madura, florals i amb un nivell mig-alt de tanins.

Més de 12 mesos en bótes 
de roure americà i francès. 

Vi profund i d’elevada 
complexitat aromàtica. 
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El raïm premsat dona un suc de raïm anomenat most, que enca-
ra no conté alcohol. En aquest procés busquem obtenir un most 
amb les millors característiques oleiques, per aquest motiu es fa 
un procés de premsatge controlant la pressió de manera rigorosa 
per tal que sigui la menor possible i obtenir una  matèria primera 
excel·lent.
El Vi Negre Castell d’Or Reserva té un envelliment de més de 12 
mesos en bótes de roure americà i francès que aporta comple-
xitat aromàtica i tanins únics que doten a aquest vi de color intens 
robí d’aromes complexos i notes a fumats i torrats en boca.

Aspecte visual 
Color robí capa mitjana alta, amb tons foscos.

Aromes 
Cireres negres , mores i gerds.

Paladar 
Notes de bóta amb fumats i torrats, tanins madurs a la boca.

Maridatges 
Aus (capó farcit, confit o magret d’ànec) i carns vermelles.

ELABORACIÓ

NOTES DE TAST
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