
 
 

 

 

 

 

 
 

Embriagava's l'amic de vi qui membrava, entenia e amava l'amat. 
 Aquell vi amarava l'amat ab los plors e ab les llàgremes de son amic 

  Fragment del “Llibre d’Amic e Amat  de Ramon Llull 
 

Els vins Amicamat son vins únics i irrepetibles, son de varietats autòctones de Mallorca, s’elaboren d´’una 
manera singular i única, els vins amicamat de l’any que ve possiblement seran diferents,  

de varietats de raïm diferents i amb una elaboració diferent. 
Cada any depenent dels factors meteorològics, de maduració els vins son elaborats i tractats d’una manera 

singular i el seu resultat es la seva exclusivitat, donant com a resultat vins dolços o secs, amb criança en bota o 
sense, de molt de grau o molt poc 

 

Amicamat rosat 2020 
Celler 

Jaume de Puntiró. Zona- Mallorca. 
D.O.-Binissalem-Mallorca  
enoleg- Joan Mora i Palou. 
vinater- Pere Calafat i Vich. 

 Vinya 
Can Pau. Santa Maria del Cami 

Mallorca 
Terra- Call vermell, abundant predeny. 

Altura- 116 metres 
cultiu- tradicional i ecològic. 

reg-no. poda –Royat. esporgar-si 
Conducció- emparralat. 

marc de plantació- 10 pams per 7 pams 
port empelt –rister 110 

edat de la vinya- 21 anys 
varietat de raïm- Manto Negre 

verema manual 18 de setembre 2020 
rendiment-14,2 hectolitres per quarterada 

Pagès- PereCalafat  i Vich. 
 

 

 

Elaboració. 
desrrapat-si 
premsa- neumàtica 
fermentació- 30 dies 
clarificació-si 
estabilització per fret-si 
filtrat-si 
Analítica. 
grau alcohòlic- 13,5 %vol 
acidesa total-4,9 tartàric. 
ph-3,4 
acidesa. volatil-0,45 
sucre- 0,10 gr/L 
Etiqueta 
Basada en el Llibre d’amic  e amat de 
Ramon Llull 
Dibuix i disseny: Joana Cabot i Fuster 
idea nom- Bernat Calafat i Vich 
Serigrafia en relleu sobre paper  
Fotografia: Aina Machado 

 
Nota de Tast amicamat Rosat 2020 

Vi rosat molt suau de color rosa pàl·lid amb reflexos vermellosos de posta de sol,  molt brillant, potent i 
balsàmic. Aromes florals, gessamí i rosa, en boca es subtil, agradable, untuós i lleugerement sec, amb regust 

de `prunes i albercocs verds. Beveu-lo al contra llum del fosqueig d’una posta de sol, 
 contemplau l’inici de la nit, contemplau l’amic, bessau l’amat, 


