
Essential Púrpura és un tribut a la 
viticultura del Penedès, on Juvé & 
Camps la practica des del 1796; és una 
radiografia dels seus territoris, un reflex de 
la comunió honesta entre Juvé & Camps 
i els viticultors amb els quals fa molt de 
temps que treballem i que, com nosaltres, 
practiquen una viticultura tradicional i 
ecològica. Per això, elaborar un escumós 
que tingui el gust del Penedès més 
essencial, amb les tres varietats clàssiques 
del Cava, és la nostra manera de tornar-los 
el treball que fan durant tot l’any a la vinya, 
i ho fem tan bé com sabem: amb un vi que 
transmeti honestament la naturalesa del 
Penedès.

Xarel·lo, Macabeu i Parellada fermenten 
per separat en tines d’acer inoxidable i, 
després de fer la fermentació malolàctica, 
té lloc l’assemblatge que busca l’equilibri 
i l’elegància que és la marca de la casa 
a Juvé & Camps. Només formen part 
d’Essential els vins que compleixen els 
criteris de frescor i caràcter primari que 
cerquem a casa nostra per a aquests 
escumosos. 

Un cop embotellat, es realitza la segona 
fermentació i comença la criança en la 
tranquil·litat i el silenci de les nostres 
caves que donarà lloc a un escumós fresc               
i bombollejant.

Essential Púrpura passa almenys 24 mesos 
en ampolla sobre les mares, abans d’estar 
a punt per poder-ne gaudir.

Dades tècniques

Varietat: Xarel·lo, Macabeo i Parellada

Criança mínima: 24 mesos

Dosatge: Brut

Grau alcohòlic: 12 %

AT (tartàric): 5,7 g/l.

Sucre residual: 8,6 g/l.

Tª de servei: 7-8 ºC

És un cava d’una efervescència seductora, 
d’aroma plaent i intensa, que mostra 
l’encant de la fruita fresca carnosa i un 
delicat fons floral. 

A poc a poc, a la copa hi apareixen 
lleugers tocs de pa torrat que conformen 
una deliciosa fugida de la simplicitat. 

De vibració musical a la boca, la seva 
amabilitat el dota d’un encant inesperat i 
l’acidesa fa que el glop guanyi en frescor.

És cremós, agradable, amb una   
exquisidesa senzilla.

És un escumós perfecte per a l’afterwork, 
l’aperitiu o una trobada inesperada, el 
punt d’excentricitat d’un dia que semblava 
destinat a ser-ne un de més. 

Combina’l amb uns ous a la benedictina a 
l’hora del brunch, amb uns spaghetti cacio 
e peppe o un tàrtar de salmó amb anet, o 
fins i tot amb una tempura de verdures. I 
no te n’oblidis, d’una bona companyia.
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Essential Púrpura és la porta de benvinguda a l’univers Juvé & 
Camps. Una melodia a tres veus on el Xarel·lo marca el ritme. 
Classicisme agosarat en versió original.


