
Castell del 
Remei inicia 
la vendimia de 
la Sauvignon 
Blanc 

FOTO: J.A. Pérez / Se prevé recoger 

más de un millón de kilos 

La bodega Castell del Remei 

comenzó ayer la vendimia de 

la variedad de uva Sauvignon 

Blanc. La campaña de este 

año, que se ha avanzado por 

las lluvias de la primavera y 

también de jul io y agosto, se 

prevé muy positiva tanto en 

calidad como en cantidad y se 

espera una cosecha de más de 

un mil lón de kilos. | PÁG. 12 
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La verema del raïm 
Sauvignon Blanc 
enceta la campanya al 
celler Castell del Remei 
La companyia preveu una collita 
d' l .100.000 quilos en les finques 

FOTO: J. A. Pérez / Treballadors collint en una finca del Castell del Remei 

El Celler Castell de R e m e i va 

començar ahir la v e r e m a del 

ra ïm Sauvignon Blanc q u e 

s'allargarà fins al d imecres 

a l 'espera de la madurac ió 

de la resta de var ie ta ts 

q u e s'aniran succeint en el 

decurs de la c a m p a n y a . 

Penelles 
J. A. PÉREZ 

Segons va explicar Tomàs Cusiné, 

les pluges dels passats mesos i les 

calors de jul iol i agost han avan-

çat la campanya, que es preveu 

molt positiva, tant pel que fa a la 

qualitat com a la quantitat. El ra-

ïm es cull en verd per aconseguir 

acidesa, en una primera fase i la 

pròxima setmana es farà una se-

gona fase amb raïm un punt més 

madur, i així aconseguir el cupat-

ge que farà un vi més correcte. 

El Sauvignon blanc que es ve-

rema en la finca, amb el cupatge 

del macabeu, una varietat més 

tardana, donaran com a resultat, 

en la major part a Gòtic Blanc del 

Castell del Remei. 

La d'enguany és la collita nú-

mero 34 del cellerer del mollerus-

senc Tomàs Cusiné que sempre 

comença al Castell del Remei la 

verema dels cellers del seu grup 

per les altes temperatures que 

afecten més la plana que les par-

cel·les de muntanya que l'elabo-

rador té a Les Garrigues. 

Un volum total d'1.100.000 

quilos és la recollida prevista 

entre els cellers Tomàs Cusiné, 

Castell del Remei, Cérvoles -per-

tanyents a la DO Costers del Se-

gre- i Cara Nord -DO Conca de 

Barberà-, que es presenta mol t 

sanejada i d'elevada qualitat. 
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