
Varietat
100 % Xarel·lo

Número d’ampolles 
1.266

Grau alcohòlic
11 %  ·  75 cl

Sucre residual
0,4 g/l

Apte per a vegans

Vegan Wine
Tap de suro natural
El suro és un material 
sostenible i reciclable

EcoBottle
390 gr

Menys pes, menor impacte en la 
petjada de carboni

Agricultura 
Ecològica i biodinàmica

El vi blanc Capficat procedeix de la vinya Serral 
del Bosc, de sòls extremadament calcaris i textura 
franca (equilibri entre sorres, llims i argiles). Es 
tracta d’una vinya de titularitat pròpia situada a 
la comarca de l’Alt Penedès i conreada seguint els 
principis de l’agricultura ecològica i biodinàmica.

A Celler Credo, treballem les vinyes deixant 
créixer una coberta vegetal espontània, important 
per a esponjar el terra i regular la retenció i 
drenatge d’aigua en un cultiu de secà com el que 
practiquem. Aquesta coberta  resulta essencial 
per a fomentar la biodiversitat i l’equilibri a 
l’ecosistema de la vinya, on  apliquem tractaments 
amb plantes medicinals (fitoteràpia) per a 
controlar la presència de fongs i reforçar els ceps 
de manera totalment natural.  
 
La verema al Celler Credo es fa sempre a mà per a 
garantir l’excel·lent qualitat del raïm. 
 
Capficat és un elogi a la puresa i la transparència. 
No conté sulfits afegits, tan sols el sulfits propis 
que els llevats generen de manera natural durant 
el procés de fermentació (<8 mg/l). Es tracta d’un 
vi que posa en valor la qualitat del raïm i el treball 
fet des de la vinya. La fermentació –a partir de 
llevats de les nostres vinyes– es realitza en bóta 
de roure usada, on el vi roman un temps aproximat 
d’un mes i mig. 

Capficat cerca la màxima expressió del terrer i, per 
tant, pot presentar sediments naturals fruit d’una 
mínima intervenció. La vinificació i l’embotellat es 
realitzen íntegrament a la nostra propietat. 

‘Capficat’, sarment que se soterra i –sense tallar-
lo de la soca d’on prové– dóna vida a un nou cep. 
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