NOTA DE PREMSA
Nova imatge del Cava Marrugat
de Bodegues Pinord
BODEGUES PINORD ha començat a comercialitzar la nova imatge del seu cava
Marrugat amb totes les seves varietats. Tota la família d’aquest cava és de producció
limitada, neixen de la selecció i combinació dels excel·lents vins que donen les vinyes
del Penedès i són elaborats seguint el mètode tradicional la qual cosa fa que siguin
d’una excel·lent qualitat.
El cava Marrugat es mantenia fins ara amb les ampolles i etiquetes dels seus inicis:
ampolles verdes -tret del cava rosat- combinades amb grans etiquetes barroques que
combinaven el negre, el daurat i el grana.
Ara s’han trencat totalment aquests esquemes per tal de modernitzar la seva imatge i
dirigir-la al públic de tota la vida, però amb aires més frescos i amb un disseny més
acurat. Així, per exemple per al cava brut i semi sec s’ha optat per una etiqueta molt
nítida, situada a la part baixa de l’ampolla, que combina elegantment el negre amb el
plata, en el cas del brut, i el negre amb el vermell, en el cas del semi sec, sota el perfil
d’una fulla de cep que dóna moviment a l’etiqueta.
Per a la resta de varietats, el Marrugat Reserva Rosat, el Chardonnay, el Reserva i el
Gran Reserva s’ha escollit una etiqueta molt semblant, però partida en dos: una part
totalment negra sense cap dibuix de fons on hi ha escrit el nom, i l’altra, de color que
dóna rellevància a la lletra M, de Marrugat, per tal que sigui el senyal identificatiu de la
bodega.
Com un element diferent també per a Pinord, les noves ampolles de caves gaudeixen
de colors ben diversos per a les seves càpsules i etiquetes segons la varietat. Així, tot
es converteix en una font de colors brillants que enalteixen l’ampolla: blau (Marrugat
Brut Reserva Rosat), verd (Marrugat Chardonnay), plata (Marrugat Brut), coure
(Marrugat Reserva) i or (Marrugat Gran Reserva).
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