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FITXA TÈCNICA DEL FORVM CABERNET SAUVIGNON 

 

1. ELABORACIÓ 

   A partir de vins elaborats per nosaltres amb la varietat Cabernet Sauvignon, els quals acetifiquem 

mitjançant un sistema propi, obtenim un vinagre potent, però que conserva moltes característiques del 

vi inicial. Aquest vinagre, junt amb most de raïm, passa a botes de 300 litres on iniciarà un procés 

d’envelliment per un sistema similar al de Soleras. A l’hora de preparar un cupatge per embotellar 

agafen, del bloc de botes que toca, sols un 20% aproximadament de cada bota, les quals posteriorment 

seran reomplertes amb vinagre i most nou per continuar el procés d’envelliment. Fins pràcticament dos 

anys  després no en tornarem a treure. Aquest llarg procés d’envelliment fa que tingui una gran suavitat, 

elegància i un bonic color cohoba totalment natural. 

 

2. INGREDIENTS 

Vinagre de vi (majoritàriament)Cabernet Sauvignon (70% aprox.) i most de raïm (30% aprox.). 

 

3. PROCEDÈNCIA DELS INGREDIENTS 

Most concentrat:  MOSTOS ESPAÑOLES (13700- Tomelloso) 

Vi : Catalunya (bàsicament de la zona del Penedès) 

 

 

4. DADES ANALÍTIQUES 

Acidesa Acètica…………………6’5% + 0,5% 
        Grau alcohòlic residual……..1º+ 1º 
        Sucres Totals…………………….230 gr/lt. +40 
        SO2 Total………………………….<90 mg/lt 
        pH……………………………………. 3,15 
 

   Aquest paràmetres, pel fet de que es un producte natural, son aproximats i poden variar 
sensiblemententre lots diferents. Aquestes petites variacions no afectant organolèpticament el 
producte. 
 
 



 
5. FACTORS NUTRITIUS 

FACTORS NUTRITIUS 

Serveis per ampolla de 25 cl.: 17 aprox.  
Serveis o dosificacions de: 15 ml. Serveis per ampolla de 50 cl: 34 aprox. 

Serveis per ampolla de 100 cl: 67 aprox. 

 Quantitat per servei Quantitat per 100 ml. 

Energia 67,5 Kj. 450 Kj. 

Proteïnes 0 gr. 0 gr. 

Grasses totals 0 gr. 0 gr. 

Grasses Saturades 0 gr. 0 gr. 

Carbohidrats 3,45 gr. 23 gr. 

Sucres 3,45 gr. 23 gr. 

Sodi <1,5 mg. <10 mg. 

Valors aproximats, que poden variar aproximadament un 10% 

 
 
 

6. INFO AL·LÈRGENS 
Contésulfits 
 
 
 

7. ESTOCATGE I CONSERVACIÓ 

   Conservar en lloc fresc i sec. Un cop oberta l’ampolla consumir preferentment abans de 3 mesos, tot i 

que el producte no es fa malbé, pot evolucionar i enterbolir-se.  Filtrat de forma suau ; Pot produir un 

sediment natural . 

8. CONSUMIR PREFERENTMENT ABANS DE: 

Recomenem en l’etiqueta un consum preferent de 3 anys a partir de la data de creació del LOT. 

 

9. FORMATS I CAIXES 

Format Pes amp.  
buida 

Pes amp. Plena, 
etiq. i acabada 

Mides caixa 
 6 amp. (cm.) 

250 ml. 255 gr. 530 gr. 10,5 x 15,5 x 23 (alt) 

500 ml. 405 gr. 975 gr. 13 x 18,5 x 28,5 (alt) 

1.000 ml. 735gr. 1.865 gr. 16 x 23,5 x 34,5 (alt) 

   -Tapades amb tap vertedor sintètic.  
   -Encaixat amb caixes de 6 ampolles. 
 
 
10. CONFIGURACIÓ PALETS 

Format Europalet 
Caixes/pis 

Europalet 
Pisos/palet 

Europalet 
caixes/palet 

Pes  
Caixa 

Pes Palet 
complet 

250 ml. 51 5 255 3,3 kg. 855 kg. 

500 ml. 38 4 152 6,0 kg. 925 kg. 



1.000 ml. 25 4 100 11,5 kg. 1165 kg. 

 

Format 1m x 1,2mpalet 

Caixes/pis 
1m x 1,2m palet 

Pisos/palet 
1m x 1,2m palet 

caixes/palet 
Pes  

Caixa 
Pes Palet 
complet 

250 ml. 72 5 360 3,3 kg. 1.200 kg. 

500 ml. 47 4 188 6,0 kg. 1.150 kg. 

1.000 ml. 28 4 112 11,5 kg. 1.305 kg. 

 

 

11. CERTIFICACIONS 

Cellers Avgvstvs Forvm, S.A. disposa de un sistema de APPCC instaurat a l’empresa i des de fa tres anys 

disposem dela certificació IFS, actualment amb el Higher Level. 

També disposem de fitxes tècniques dels productes i materials empleats , així com certificacions diverses 

dels productes i proveïdors diversos. 

 


