
METEOROLOGIA
Any sec i temperatures 
per sobre del normal. 
Estiu càlid

JEAN LEON XAREL· LO

Xarel·l'elaborat amb el millor raïm de la vinya 
situada a 225 metres d’alçada sobre un sòl 
argilenc calcari d'origen sedimentari.

EMBOTELLAT 11 de febrer 2020

V E R E M A 17 de setembre de 2019

S E R V E I 7º - 9º

La gamma Jean Leon Nativa, elaborada amb 
varietats autòctones catalanes, és un homenatge al 
Penedès, lloc escollit per Jean Leon per complir el 
somni d’elaborar un vi que portés el seu nom.

Aquesta gamma sorgeix del 
desig d'incorporar una línia en 
Jean Leon que potenciï un dels 
nostres pilars més importants: 
el territori. Volem posar en valor 
el Penedès, la nostra regió, la 
singularitat i el potencial del 
lloc en el qual Jean Leon va 
decidir crear el seu celler per a 
delectar als seus millors clients.

FERMENTACIÓ
ALCOHÒLICA

VINIFICACIÓ

CRIANÇA

       
12 dies en acer 
inoxidable a temperatura 
controlada de 15º
    
Criança sobre lies fines 
i un petit percentatge
envellit en bota d’acàcia 
durant 3 mesos

LA ROSA DELS VENTS

DO PENEDÈS

NOTA DE TAST

GASTRONOMIA

HISTÒRIA

UNA TERRA,  UN ENTORN,  UN CARÀCTER

ANYADA 2019

Color groc brillant amb 
rivet verdós.

Entrada fresca i d’acidesa franca. 
Aquesta fina i elegant acidesa 
acompanya en tot el recorregut de boca. 
Presenta un final suau i una delicada 
untuositat, fruit del treball sobre les 
lies.

La rajola que il·lustra la primera referència de la 
Gamma Nativa, Jean Leon Xarel·lo, pertany a un 
conjunt de 4 peces amb una estrella central de 8 
puntes, blava i groga, envoltada de motius 
vegetals, coneguda com la “Rosa dels vents”. Té 
un significat lligat a la climatologia i els vents i 
les seves puntes són les 8 direccions eòliques. 
Aquest taulell, té el seu origen entre els segles 
XVII i XIX i coincideix amb el moment d'expansió 
de la vinya i l'embranzida comercial del vi 
al Penedès.

Amanides, xató, arrossos, verdura al forn, 
formatges, carns blanques, plats orientals

Cítrics, fonoll i nou moscada 
sobre un fons de fruita blanca.

DISPONIBILITAT

GRADUACIÓ

Març 2020 

13ª 

LA RAJOLA CATALANA

La rajola catalana, que inspira aquesta col·lecció, 
és una valuosa peça testimonial de la nostra 
història i de la vida popular, des de mitjan segle 
XVI fins a finals del XIX.

XAREL·LO VI ECOLÒGIC

ORGANIC WINE

100%

www.jeanleon.com @jeanleon1963


