
SUMOLL
2016

NOVA LÍNIA,
EDICIÓ LIMITADA

Color vermell
cirera picota de
capa mitja.

L’ETIQUETA: SM-16 SM: SUMOLL
16: 2016

SM-16 és un retrobament amb els orígens 
varietals del Penedès, terra dʼacollida de 
Jean Leon i origen de la negre i ancestral 
Sumoll. Vells ceps en vas plantats el 1975
en unes vessants situades a 250m dʼaltitud, 
caracteritzades per un sòl argilós i pedregós. 
Un exclusiu  vi veremat a mà, del qual 
únicament sʼhan elaborat 2.182 ampolles.

VEREMA

EMBOTELLAT

21 de setembre

5 dʼoctubre

2016

2017

UNA NOVA LÍNIA DE 'VINS EXPERIMENTALS' 

És un homenatge a la personalitat més 
intuïtiva, experimental i decidida de Jean 
Leon, que obre una nova línia de vins 
singulars i de producció limitada que 
reflecteix a la perfecció les propietats de cada 
varietat, el seu acurat procés d'elaboració i el 
caràcter del terroir de què procedeixen. Una 
delicada selecció de vins exclusius a la qual 
s'aniran sumant, progressivament, noves 
referències.
 

100%
SUMOLL

1963

VI ARTESANAL

PLANTACIÓ DE LES 
PRIMERES VINYES A 
JEAN LEON

1975 PLANTACIÓ DELS CEPS 
DE SUMOLL

2018 LLANÇAMENT

FERMENTACIÓ

6
CRIANÇA

mesos en
fudre de roure
francès. 

       
de maceració amb
les pells amb
remuntat estil
déléstage.

       
en total
de fermentació
alcohòlica
en depòsit
troncocònic
de ciment.

dies20

dies9

GASTRONOMIA Acompanya especialment bé 
els carpaccios i els formatges 
semicurats.

Sòl argilós
i pedregós

Edició limitada de 
2.182 ampolles

NOTAS DE TAST

Elegant, rodó, amb 
tanins suaus i dolços 
que troben lʼequilibri en 
la vivacitat de la seva 
acidesa. Complex i 
persistent.

Fruita vermella, notes 
balsàmiques i gran 
frescor.

EN NAS

VISTA

EN BOCA

PRODUCCIÓ 
LIMITADA I
NUMERADA

SERVEIGRADUACIÓ
18º - 20º 13º

DENOMINACIÓ D’ORIGEN

AL·LÈRGENS
Conté sulfits

ANYADA 2016

Procedent de 
vinyes de la 
propietat 
plantades
el 1975
i situades
a 250m

Sumoll

METEOROLOGIA
Any sec i temperatures 
normals 
CICLE VEGETATIU
Fred

PRIMERA ANYADA


