
the best grapes 
bottled for you

Xarel.lo Vermell en 
Muscat

DRUIVEN
Bio
WIJNBOUW

SERVEER T°

GLAS DRINKVENSTER

Celler Jan Vidal 
Vita Vivet - Orange

P R O F I E L

Sauvignon Blanc

Celler Jan Vidal 10-12°C

2025

CITRUS | WITTE BLOEMEN 
PERZIK | FRAÎCHEUR

S T I J L F O O D

DOMEIN

FRAÎCHEUR

BODY

MINERAAL

FUNKY

COMPLEX

Kip, stoofpotje met gamba’s, Aziatische 
keuken, morilles met poulet de bresse, 
kalfsvlees

FOODPAIRING

Halloumi, kruidige geitenkaas, 
Rocamadour, Pouligny Saint Pierre, 
Valençay (Franse geitenkaas van de 
Berry regio)

KAAS

BESTEL EN 
MEER INFO



Spanje
LAND

Catalonië
REGIO

Cataluña
APPELLATIE

L O C A T I E

Maritiem mediterraan met 
warme zomers

KLIMAAT

Het sap blijft lang in contact met de 
schillen. De fermentatie, die spontaan 
op gang komt door de inheemse gisten, 
neemt plaats tijdens deze maceratie.

VINIFICATIE

De wijngaarden bevinden zich in het 
oostelijk en zuidelijk deel van het 
Penedès plateau op zo’n 100 tot 200 
meter boven zeeniveau. De bodem 
bestaat uit kalksteen en zand.

WIJNGAARD

In het hart van het Spaanse district, of comarca, 
Penedès, net ten zuiden van de stad Barcelona ligt 
Celler Jan Vidal. Gelegen in de gemeente Castellet 
I la Gornal, in de provincie Barcelona. Deze bodega 
kent een relatief lange familiegeschiedenis van 
wijn maken. Die begon ongeveer een halve eeuw 
geleden. Daarna werd Celler Jan Vidal opgericht 
in 1970 en onder leiding van Xavier Mañé 
produceren ze een selectie van Cavas en stille 
wijnen. Er wordt duurzaam in de wijngaarden 
gewerkt en op sommige percelen zelfs biologisch. 
De druiven worden met de hand geselecteerd en 
geplukt. De wijngaarden van Jan Vidal bevinden 
op slechts een paar meter boven de zeespiegel. 
De bodems zijn kalkhoudend en kalkachtig en 
geven aromatische, frisse cava’s met een volle 
smaak. Xarel-lo, Macabeu en Parellada zijn de 
meest aangeplante druivenrassen in deze regio, 
die zeer aromatische en fruitige wijnen opleveren 
met een evenwichtige en langdurige smaak. De 
cava’s waren al vrij bekend en populair in Spanje 
maar kregen een extra boost gekregen sinds de 
cava’s van Jan Vidal worden geschonken in de 
Businessclub van FC Barcelona. Jan Vidal zijn 
cava’s zijn visueel verbluffend in het glas, met 
fijne persistente belletjes die naar de top stijgen 
met een elegante briljante kleur.

WIJNBOUWER: CELLER JAN VIDAL - VITA VIVET

W I J N B O U W


