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Tots els vins del celler Altavins són
«excel·lents», segons la crítica
nordamericana
Són puntuats per sobre de 89 punts pel crític James Suckling

Els vins d'Altavins, ben puntuats pel nord-americà James Suckling | Altavins

El reconegut crític i periodista nord-americà James Suckling ha atorgat "excel·lents" puntuacions
(més de 89 punts) a tots els vins Altavins. El celler de Batea que elabora vins amb DO Terra
Alta, ha triomfat amb les puntuacions de l'expert.
[despiece]
Puntuacions dels vins del celler Altavins
? 93 punts el Selecció Garnatxa Borruda 2017
? 92 punts el Selecció Carinyena 2018
? 92 punts l'Ilercavònia 2021
? 91 punts el Selecció Garnatxa Blanca 2017
? 91 punts el Tempus 2019
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? 90 punts el Domus Pensi 2018
? 90 punts l'Almodí Petit Negre
? 89 punts l'Almodí Roure[/despiece]
Les classificacions han estat publicades, recentment, en el portal digital www.jamessuckling.com
que dirigeix actualment el crític nord-americà, considerat un dels crítics més influents del món.

Aquestes excel·lents puntuacions se sumen a la recent distinció, amb la medalla de Platino i la
més alta puntuació de 97 punts, per al Selecció Garnatxa Blanca als Decanter World Wine
Award, una de les competicions vinícoles més influents del sector a escala mundial. Aquests
reconeixements avalen el projecte Altavins, que amb 20 anys d'experiència ha demostrat saber
elaborar vins de qualitat, de la DO Terra Alta, i traslladar al consumidor una experiència.
Altavins Viticultors
Altavins Viticultors és un celler situat a Batea i emmarcat en la DO Terra Alta. Produeix vins de
qualitat on destaquen els monovarietals elaborats a partir de la varietat tradicionals com són la
garnatxa blanca i garnatxa peluda. Altavins busca aconseguir l'excel·lència en els vins i treballen
per extreure'n la tipicitat de la zona.
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