
Edat de la vinya 

Temperatura de fermentació  

Grau d’alcohol (vol) 

Acidesa total (gr/l) 

pH 

Sucre residual (gr/l) 

Temperatura de servei recomanada 

Enòleg

Varietats

Més de 10 anys

16ºC

11%

6,1

3,01

17

4-7ºC

Joan Rabadà

Xarel·lo 40%, Macabeu 30% i Parellada 30%

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.

Sol de Nit fa referència al moment màgic de l’alba, quan la nit 
poc a poc s’esvaeix i la llum del sol comença a emblanquir l’ho-
ritzó però encara gaudim de la foscor més màgica amb la millor 
companyia. 
Tot comença a les vinyes de Castell d’Or, situades des de la conca 
del riu Francolí, envoltades de muntanyes a la Conca de Barberà 
a les vinyes de la Costa Central de Catalunya, al Penedès. Amb 
una gran diversitat de microclimes a causa de la proximitat de la 
costa i l’altitud, cada gotim de raïm expressa cada part del nostre 
terroir. Aquest moment suggerent és el que inspira un vi elaborat 
pel Mètode Charmat. 

Un vi escumós, refrescant 
i delicat que capta 

l’essència del moment 
màgic de l’alba.

SECCO BLANC
SOL DE NIT

DADES TÈCNIQUES

ELABORACIÓ

Elaborat amb un coupage representatiu de la seva regió: Xarel·lo, 
Macabeu i Parellada que aporten uns aromes que el fan molt agrada-
ble. El Mètode Charmat és la tècnica emprada per aconseguir aquest 
vi secco, net i delicat. El mètode Charmat consisteix a fermentar el 
vi dues vegades. S’afegeix sucre i llevat al vi per a provocar la segona 
fermentació dins dels tancs d’acer. Dins d’aquests tancs, el vi base en 
constant moviment manté els llevats en suspensió, afavorint el seu 
intercanvi amb elles, que li atorguen lleus notes afruitades i florals, 
amb una excel·lent cremositat. Aquesta fase pot durar de trenta dies 
a tres mesos. 
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Un cop acabada la presa d’escuma, els vins es filtren i finalment 
s’embotellen sense envelliment addicional, amb tres atmosferes de 
pressió i aportant un caràcter fresc i afruitat. Per tant, mai hi ha 
sediment a l’ampolla i els vins són molt clars. El vi Sol de Nit és 
un vi fresc, equilibrat i harmoniós amb aromes de fruita molt 
suggerents i agradables.

Aspecte visual 
Clar. Brillant. Color groc molt pàl·lid amb notes verds.

Aromes 
Poma. Pera. Lleugerament cítric i notes de flor blanca.

Paladar 
Bona frescor amb aromes de poma madura. Bombolla subtil i 
ben integrada.

Maridatges 
Perfecte per a un còctel, un aperitiu, tapes i pasta. La seva  
frescor millorarà els bons moments de compartir.

Barcelona
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PORTUGAL
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EMBOTELLAT

NOTES DE TAST
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