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L’ETIQUETA: MS-18 MS:  Malvasía / 18: 2018

MS-18 és el quart vi de la gamma de vins 
experimentals de Jean Leon, una exclusiva 
col·lecció creada en honor a la personalitat 
més intuïtiva, experimental i decidida del 
fundador del celler, i dirigida principalment 
a la restauració. Està integrada pels 
monovarietals X-15 i X-16 (xarel·lo), 
CF-15 (cabernet franc), SM-16 (sumoll) i 
ara MS-18 (malvasia de Sitges).

Primer vi que 
elabora Jean Leon 
amb aquest raïm 
autòcton

VEREMA
7-8 de Setembre
2018

UNA NOVA LÍNIA DE ‘VINS EXPERIMENTALS’ 

COLLITA 2018

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 del què 
procedeixen. Una delicada selecció de vins 
exclusius a la qual s'aniran sumant, 
progressivament, noves referències.

FERMENTACIÓ
ALCOHÒLICA       
En acer 
inoxidable sota
temperatura 
controlada
de 15ºC
    durant   

dies12

100%
MALVASIA

1963
PLANTACIÓ DE LES 
PRIMERES VINYES A
JEAN LEON

2014
PLANTACIÓ DE LES 
VINYES DE MALVASIA

Ceps joves dʼEl 
Bosquet, Sant 
Llorenç 
dʼHortons, 
plantats 
a 145 m 
en sòl
argilós 
i fresc

Malvasia de Sitges
(Varietat autòctona)

Color groc 
brillant

NOTES DE TAST

Entrada rodona; 
acidesa equilibrada; 
delicat perfum;
presents en 
tot el recorregut. 
Notes retronasals 
constants a roses

Fines aromes 
de flors; fruites 
de litxi; fons 
d'albercoc

EN NAS

VISTA

EN BOCA

PRODUCCIÓ 
LIMITADA I
NUMERADA

SERVEIGRADUACIÓ
6º - 8º 12,5º

DENOMINACIÓ D’ORIGEN

AL·LÈRGENOS
Conté sulfits

2019 LLANÇAMENT
Edició limitada de 
2.481 ampolles

GASTRONOMIA Maridatge harmònic amb 
tot tipus d'arrossos, així 
com plats amb base de 
pasta i vegetals. Ideal per 
a acompanyar entrants, 
peixos, i marisc

EDICIÓ 
LIMITADA


