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Les vinyes de què provenen els 
nostres 4 Vins de Finca es 
recol·lecten manualment.

Només el millor raïm va 
destinat a l’elaboració dels 
nostres Vins de Finca.

Les primeres vinyes van ser 
plantades el 1963. D’aquestes 
prové el nostre vi icona Vinya 
La Scala Cabernet Sauvignon 
Gran Reserva.

Primers al Penedès i segons a 
Catalunya d’obtenir la certificació 
de Vi de Finca per a quatre dels 
nostres vins.

Pioners a elaborar un 
vi amb petit verdot.

Pioners a fer un vi elaborat 
majoritàriament amb cabernet 
sauvignon a Espanya. La 
primera anyada va ser el 1969.

Els vins Jean Leon van ser precursors del 
concepte 'chateâu o single vineyard', 
conegut a Catalunya com a 'Vi de Finca'.

Jean Leon té 
característiques 
específiques que 
ens permeten 
elaborar vins 
singulars amb 
personalitat i 
identitat úniques.

Els ceps de cabernet sauvignon, cabernet 
franc i chardonnay procedeixen de 
prestigiosos cellers francesos que Jean 
Leon va plantar al Penedès, substituint els 
ceps locals.
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Agricultura orgànica a les vinyes.
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Vinya Gigi és un dels primers blancs 
fermentats en barrica de roure a Espanya. La 
criança en roure, unida a l'ús de varietats 
franceses, són dues característiques inherents 
en l'essència de Jean Leon.
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Jaume Rovira, al 
costat de Jean 
Leon, va ser 
l'enòleg del celler 
des de la seva 
fundació fins al 
2006; des de 
llavors continua 
com a assessor.

Construït el 1963 a l’estil chateâu de 
Bordeus, el celler conserva la seva façana 
original.
A l’interior, la tradició conviu amb els 
últims avenços tecnològics.
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https://www.facebook.com/jeanleon1963/
https://twitter.com/jeanleon1963?lang=es
https://www.instagram.com/jeanleon1963/
https://www.youtube.com/user/bodegasjeanleon
www.jeanleon.com

