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Loxarel A Pèl Ancestral 
BARBA-ROJA

Producent
Ursprung

Loxarel / Masia Can Mayol SL
Penedés, Spanien

Varunummer
Druva

5549301
Garnacha, Sumoll, Xarel.lo Vermell.

Alkoholhalt
Sockerhalt

12,5%
<3 gram / liter

Smakbeskrivning Torr fruktig smak med inslag av färska örter, tranbär och 
blodapelsin. Välbalanserad lång eftersmak.

Vinifikation Vinet är gjort på lika delar Garnacha, Sumoll och Xarel.
lo Vermell, man låter druvskalen laka ur under några 
timmar i den initiala vinframställningen. Vingårdarna 
ligger på mer än 700 möh och druvorna skördas för 
hand. Vinet är framställt med endast 1 jäsning från 
början till slut. Man tillsätter varken jäst eller socker 
för att åstadkomma en andra jäsning i flaskan, utan 
låter den initiala jäsningen fortgå av sig själv till dess 
sockret är förbrukat. Vinet är inte degorgerat och har 
ingen dosage. Viner framställda på detta vis kallas ofta 
för Pet Nat  eller Ancestral. Oftast är de aningen lägre 
i alkoholhalten och även i kolsyran jämfört med Cava. 
Det som är extra unikt med detta vin är att vinet startar 
sin jäsning på 1000L stora amforor av terrakotta, utan 
tillsats av svavel innan man fyller över på flaskan för att 
jäsningen ska bli klar.

Om producenten Loxarel är en familjeägd vinproducent i Penedés, helt 
nära storstaden Barcelona. 
Loxarel är specialiserade på viner med ekologisk och 
biodynamisk status. Idag är det fjärde generationen i 
familjen Mitjans som bedriver verksamheten.

750 ml
6
Naturkork - mushroom cork

Storlek
Antal/kolli
Förslutning

Övrig information Loxarel är medlemmar i organisationen Classic Penedés 
vilket är en kvalitetsgaranti. Deras mousserande viner 
uppfyller alla krav som ställs på Cava och utöver detta 
måste vinerna vara tillverkade av ekologiska druvor 
endast från Penedés samt lagras minst 15 månader på 
jästfällningen. Detta vin är framställt och certifierat som 
både ekologiskt och biodynamiskt, alltså utan tillsatser 
eller kemiska bekämpningsmedel mot eventuella sjuk-
domar i vingårdarna.

Passar till  Aperitif, Fisk, Skaldjur, vegetariskt.

Certifiering


