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XERINOLA SEMI
 VI ESCUMÓS

 

Xerinola és un projecte carregat d'innovació i de personalitat. Des del celler de Covica
hem volgut crear un escumós per a tothom. Com fem amb tot el nostre producte
fermentat, hem mirat de reduir al màxim la presència de sulfits. Aquest treball ajuda
a inhibir el mal de cap o estomacal que manifesten algunes persones després del
consum. D'altra banda, el seu grau alcohòlic moderat fa que el puguem prendre
durant tot un aperitiu, àpat o per a la sobretaula de manera fàcil.

REGIÓ ELABORACIÓ:

En vista, presenta una tonalitat pàl·lida
amb matisos verds. El seu rosari suau i
progressiu confereix a la corona
homogeneïtat. S'aprecien aromes de
pera verda, poma àcida i herba acabada
de tallar. Amb una entrada dolça, es
confirma en el gust de les aromes
percebudes. Es destaca, en el retrogust,
l'herba bona i la menta piperita. És un
escumós golós, equilibrat i amb bona
acidesa.

Sant Sadurní d'Anoia, Catalunya. Espanya.
VARIETATS:

NOTA DE CATA

CONSELLS SERVEI:

MARIDATGE:

Servir entre 6-8ºC   

ANALÍTICA:
Grau alcohòlic: 10 %.

BENEFICIS SALUT:

AL·LÈRGENS

APTE PER DIETES:
Vegetariana i Celiaca. 

Spain · Girona · Masarac (Alt Empordà)
Crtra/ Sant Climent Sescebes s/n www.covicaemporda.com

El Xerinola Semi es pot maridar amb
qualsevol aperitiu però és fantàstic amb
un foie o una taula de diferents patés.
Ideal amb sashimi. També resulta
interessant casat amb alguns plats
principals com poden ser un wok
oriental  o una pasta carbonara.  

CAT

SOSTENIBILITAT:
CADUCITAT /CONSERVACIÓ:

PRESENTACIÓ PALLET

Macabeu i Parellada 

VINIFICACIÓ:

Els vins escumosos inclouen una gran
quantitat de nutrients com a proteïnes,
calci, ferro, potassi, traces de zinc, iode,
magnesi, carbohidrats, vitamina B1, B2, B9;
sodi, vitamina B3 I B6, sucre i fòsfor. 

Un any a partir de la data de
desgorxament.

Al ser un producte de proximitat es
redueix l'ús d'importació. D'altra banda, la
seva confecció manual  d'etiquetatge
suprimeix el consum d'energia elèctrica.
Envàs reciclable. 

Vi escumós obtingut per addició de CO₂.

Diòxid de sofre i sulfits.

Ampolla de vidre de 0,75L
Mesures: 31 x 7,5 cm
Pes unitat: 1,330Kg

Unitats per caixa: 12
Mida: 35 x 21,5 x 27 cm

Pes:16,1Kg
 
 

 
Caixes per palet: 45

 
Mesures: Alt 120 + Ampl 80 + Prof 120 cm

 
Pisos palet: 4

 
Pes: 749,5 Kg

 
 


