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GASTRONOMIA

L’ETIQUETA: JEAN LEON

Des del port francès de Le 
Havre, Jean Leon va embarcar 
com a polissó rumb als EEUU. 
No va trigar a ser descobert 
per un mariner que en un acte 
de generositat va decidir 
encobrir la seva presència. 
Vinya Le Havre és un 
homenatge al mariner 
desconegut que canviaria la 
seva vida per sempre.

Bon acompanyant de plat de carn
de caça, com la de cèrvol o senglar. 

Des del port francès de Le 
Havre, Jean Leon va embarcar 
com a polissó rumb als EEUU. 
No va trigar a ser descobert 
per un mariner que en un acte 
de generositat va decidir 
encobrir la seva presència. 
Vinya Le Havre és un 
homenatge al mariner 
desconegut que canviaria la 
seva vida per sempre.

Color vermell cirera picota
de capa mitja alta.

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

VEREMA
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VINYA LE HAVRE

EL NOM DEL VI

COLLITA 2013

Fotografia de Jean Leon a Central Park,
a Nova York. Els seus inicis a la capital dels 
gratacels van ser molt durs, però amb el 
temps, intel·ligència i tenacitat Jean Leon 
va arribar a ser un triomfador en el Nou 
Món.
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CRIANÇA

mesos
en bótes de roure
francès i americà
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CRIANÇA EN
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anys o més

1963 PLANTACIÓ DE LES 
PRIMERES VINYES 
A JEAN LEON

PLANTACIÓ DELS CEPS 
DE LA PARCEL·LA 
VINYA “LE HAVRE”

FERMENTACIÓ
MALOLÀCTICA

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

dies13
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2019 LLANÇAMENT
Edició limitada de 
32.800 ampolles

NOTES DE TAST

En la seva entrada, ressalta per 
la seva vivacitat, de cos mitjà-alt 
amb concentració tànnica present 
la qual li confereix opulència.
Els tanins són suaus amb un pas 
untuós i elegant. De final llarg
i persistent.

Destaca per les seves notes a 
pebrot, fruita vermella madura
i notes a torrats i especiats 
procedents del seu envelliment 
en bóta.

EN NAS

VISTA

EN BOCA

PRODUCCIÓ 
LIMITADA I 
NUMERADA

SERVEIGRADUACIÓ
16º - 18º 14,5%

DENOMINACIÓ D’ORIGEN 

AL·LÈRGENS
Conté sulfits

METEROLOGIA
Any plujós
CICLE VEGETATIU  
Plujós 
PERÍODE DE MADURACIÓ  
Sec amb temperatures 
moderades
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