
 

 
 

 
NOTA DE PRENSA 

         
Nova anyada del vi blanc Mireia de Pinord 

 
 
PINORD ha presentat la nova anyada del seu vi blanc Mireia, un vi elaborat a partir de dos 
varietats, Muscat i Gewürstraminer.  
 
La varietat Muscat de Frontignan és de gra petit, molt aromàtica. El raïm de Gewürstraminer 
prové de la regió de l´Alsàcia, on el seu cultiu és més extens. El seu aroma recorda més a les 
espècies que al raïm. Bodegues Pinord disposa de vinyes pròpies d´aquesta varietat a l´Alt 
Penedès ja que el seu cultiu no és molt extens.  
Dins del cupage, per a donar complexitat a tot el conjunt s´hi ha afegit una petita part de 
Sauvignon Blanc. Les tres varietats s´han elaborat cadascuna per separat i a una temperatura de 
16º. El conjunt final fa que els seus aromes es multipliquin i en boca els gustos es complementin, 
donant com a resultat un esplèndid i original vi.   
 
L´ampolla de coll alt combina elegantment, en la seva etiqueta, el lila amb els colors plata i gris.  
El resultat d´aquest collita 2009 del Mireia vol ser un exemple més de la qualitat que persegueix 
constantment Bodegues Pinord per a tots els seus vins i caves. 
 
NOTA DE CATA 
D´aspecte brillant, de color groc pàl·lid, amb tons verdosos. 
Explosió de sensacions, intens, en sobresurten notes florals de gessamí i rosa, que ens recorden 
la dolçor i el frescor d´un capvespre d´estiu. Els forts aromes primaris destaquen sobre els fins 
olors de fermentació, en conjunt molt concentrat, complex. 
De paladar sedós, melós i amb cos. Els seus perfums ens emboliquen, donant la sensació que 
estem degustant els propis raïms.  Retrogust llarg i armònic. 
 
PVP recomanat: 7,20 euros/ ampolla 
 
BODEGUES PINORD, empresa familiar establerta a Vilafranca del Penedès, compta amb llarga 
tradició vitivinícola realizant l´elaboració, criança i l´embotellat dels seus productes. Als voltants 
d´aquesta població es troben les vinyes en les quals cultiven les diferents varietats com: 
Macabeu, Xarel·lo, Parellada, Chardonnay i Gewurstraminer entre les varietats de raïm blanc i, 
entre les varietats de raïm negre, destaca el Tempranillo, la Garnatxa i les apreciades Merlot i 
Cabernet Sauvignon. D´aquestes dues últimes, Bodegues Pinord ha estat una de les pioneres en 
l´adaptació d´aquestes vinyes al Penedès.  
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