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VI DE FINCA D.O de més qualificació 

L’ETIQUETA: 
GLORIA MUÑOZ

La Scala, el seu primer 
somni, aviat va arribar a ser 
el punt de trobada i glamur 
de Hollywood, freqüentat 
per les celebritats més 
influents del món del 
cinema, la música, la 
política i la societat del 
moment com ara Marilyn 
Monroe, Zsa Zsa Gabor, 
Robert Wagner 
o JF Kennedy, entre d’altres.

Grans artistes com Gloria Muñoz han 
contribuït al fet que cada ampolla sigui 
una peça única.

L’etiqueta del Gran Reserva 2013, il·lustrada per 
l’artista Gloria Muñoz, captura el paisatge del 
Penedès, immortalitzant una posta de sol entre 
vinyes, evocant així el lloc escollit per Jean 
Leon per elaborar vins amb una singularitat, 
personalitat i identitat úniques.
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En exclusiva per al 
restaurant La Scala

PRIMERA COLLITA

Primer vi elaborat 
majoritàriament de 
Cabernet Sauvignon 
a Espanya

PRIMERA COLLITA 
COMERCIAL

La collita de 1975 
és el vi escollit 
en la investidura 
oficial de Ronald 
Reagan a la Casa 
Blanca.

EVENT PRESIDENCIAL 

VINYA LA SCALA

EL NOM DEL VI
El restaurant 

La Scala, fundat per 
Jean Leon a Beverly 

Hills el 1956, 
dóna nom a 
aquest Gran 

Reserva, el seu 
segon gran 

somni: 
elaborar 

un vi amb 
el seu nom.

COLLITA 2013

MACERACIÓ
       dies de 
maceració 
amb les pells
FERMENTACIÓ
ALCOHÒLICA
       
temperatura 
controlada, 
en tines d’acer 
inoxidable

dies de18
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100%
CABERNET 
SAUVIGNON

PLANTACIÓ DELS CEPS 
DE LA PARCEL·LA 
VINYA LA SCALA

“Vins procedents dʼuna vinya única, en un 
tipus de sòl concret i un microclima que 
afavoreix la màxima expressió.”

2019 LLANÇAMENT
Edició limitada de 
9.120 ampolles

NOTAS DE CATA

Cos mitjà-alt amb 
concentració tànnica present 
que li confereix corpulència i 
un gras envoltant. Els tanins 
són suaus i proporcionen un 
pas untuós i elegant. De final 
llarg i persistent.

Intensitat, compota de fruita 
vermella, amb un fons de 
notes a torrats i especiats 
procedents del seu envelliment 
en bóta.

Color vermell cirera picota 
amb rivet de color teula. 
De capa mitja alta

EN NAS

VISTA

EN BOCA

PRODUCCIÓ
LIMITADA i
NUMERADA

SERVEIGRADUACIÓ
18º - 20º 14,5%

DENOMINACIÓ 
D’ORIGEN

AL·LÈRGENS
Conté sulfits

METEOROLOGIA

CICLE VEGETATIU

GASTRONOMIA

Plujós

Any plujós

SEGONA COLLITA
CERTIFICADA

COM ECOLÒGICA
VI ECOLÒGIC

Cada nova 
collita de 
Gran Reserva 
es commemora 
amb una obra d’art a l’etiqueta.

8 hectàrees
Vinya vella 
Sòl calcari, 
argilós i 
pedregós

Ideal amb les millors 
receptes de carns 
vermelles, 
especialment si van 
acompanyades de 
salses a base d’espècies 
com el pebre verd

CAPVESPRE. Paisatge a la posta del sol


