
 

Producent Een project van Maria Barena (Azul y Garanza).    
In 2010 nam Maria samen met haar man Josèphe in Sant Sadurni  
d’Anoia (Penedès) de oude, exquise wijngaarden van haar schoon-
ouders onder haar hoede.  Een juweeltje als terroirwijn ten zuiden 
van Barcelona!  Oude stokken Xarel-lo (nobelste variëteit) vormen 
de ruggengraat van het waardevolle potentieel van deze wijn-
gaard.  In hoofdzaak wordt in deze regio cava geproduceerd, maar 
met bepaalde percelen kriebelt het bij Maria om ook iets origineel 
van te maken en binnen de wijnwereld belangrijke grenzen te 
verleggen.   

Specifiekaties Xarel-lo Vermell is een aromatische, wat amberkleurige druif 
met een DNA dat nauw aansluit bij de nobele witte druif Xarel-
lo.  Met een schilcontact van twee weken kleurt deze opvallen-
de “orange-wine” diepgeel.   

 

Brisat betekend: schilcontact. 

 

Werd ongefilterd afgevuld waardoor droesem in de fles onver-
mijdelijk is en voorzichtig decanteren aanbevolen is. 

Degustatief Toetsen van kweepeer en abrikoos gedragen door zachte noties 
van een frisse witte kers. Anderzijds gedragen door een hint van 
verse hazelnoten en een licht getoaste toets.   

Stijl Vrij aromatisch en opvallend; licht oxidatief. 
Zeer origineel. 

Entre-Vinyes 
Oniric Brisat Vermell 2021 

Penedès 

• Een wijn in twee richtingen.  Enerzijds expressief aan zoet 
elegant fruit, licht exotisch; anderzijds ontzettend boeiend 
door een zilt accent.   

• Orange-wine waar haast geen tannine merkbaar is. 
 

Cultuur Biologisch, natuurwijn. 

Regio Baix Penedés. 

Gemeente Sant Sadurni d’Anoia / La Baixada de les Bruixes  

Land Spanje 

Druiven 100% Xarel-Lo Vermell 

Stokken Aangeplant in 1935. 

Bodem Klei - kalk - zand 

Alcohol % 11.80 

Vinificatie Maceratie en fermentatie met de schil van 14 dagen. 
Opvoeding op inox op natuurlijke lie.  
Geen batonnage.  

Acciditeit g/L 5.7 g/L 

Restsuiker g/L <2 g/L 

Inhoud 75cl 

Viticulture Bio. 

LesVerresBavards T 052 42 84 42  
info@lesverresbavards.be 

Prijs per fles 11.85 € 

Prijs /fles/karton 10.80 € 

87 jaar oude wijnrank Xarel-Lo.  
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