
 

 

 

NOTA DE PREMSA 

 

 

Juvé & Camps presenta aquest estiu la col·lecció  

Cruise del emblemàtic cava Reserva de la Familia 

 

Sis dissenys únics d’edició limitada que ompliran aquest estiu  

les terrasses més exclusives. 

 

 

 

Sant Sadurní d'Anoia, juny de 2018.- Juvé & Camps inicia la temporada d’estiu amb la col·lecció 

Cruise, una edició limitada i exclusiva del cava Reserva de la Familia dissenyada per Josep Maria 

Morera, de l’estudi Morera Design. Amb aquesta nova proposta, el celler ret homenatge a les reconegudes 

Cruise Collection, de l’àmbit de l’alta costura, nascudes amb caràcter atemporal i que el seu objectiu és 

marcar tendència. 

 

Juvé & Camps aposta pel seu cava més emblemàtic, el Reserva de la Familia, per aquesta nova línia de 

caves, amb una producció limitada de 12.000 ampolles. Innovació, creativitat i estil són els principals 

fonaments de la col·lecció Cruise que, a més, se li sumen la intensitat i l’elegància d’un Gran Reserva únic. 

Les principals terrasses i establiments de tota Espanya comptaran amb aquests exclusius caves com una 

harmonia perfecte per els capvespres d'estiu.   

 

Fruit de les varietats autòctones del Penedès, el Reserva de la Familia és un cava Brut Nature que realitza 

una mitja de 36 mesos de criança en ampolla. El seu color daurat  pàl·lid, brillant i atractiu, la seva 

escuma cremosa, que s’integra perfectament en el paladar, i el seu pas fresc i ampli per boca, ofereixen 

una explosió de sensacions que es perceben en un llarg final.  



 

Reserva de la Familia 

Tipus: Brut Nature Gran Reserva 

Anyada: 2014 

Graduació: 12% 

Criança: 36 mesos en ampolla 

Varietats: 55% xarel·lo, 35% macabeu i 10 % parellada 

Servei: 7-8º C 

PVP: 120 € (col·lecció de 6 unitats) 

 

Juvé & Camps, líder en l’elaboració de Cava Gran Reserva 

Juvé & Camps és un dels cellers familiars del Penedès i una de les més reconegudes elaboradores de 

escumosos de qualitat del món, líder en l’elaboració de Cava Gran Reserva. Presidida per Joan Juvé, la 

família porta segles dedicada a la viticultura. Compten amb 271 hectàrees de vinyes cultivades de manera 

100% ecològiques i en les seves caves subterrànies del celler de Sant Sadurní d’Anoia neixen marques com 

Juvé & Camps La Capella, Gran Juvé & Camps, Milesimé, Milesimé Rosé, Blanc de Noirs, Reserva de la 

Familia, Essential, Reserva Cinta Púrpura, Nectar Blanc i el Brut Rosé. D’altra banda, en el moderníssim 

celler d'elaboració a Espiells s’obtenen els vins base cava i s’elaboren els vins blancs Ermita d’Espiells, 

Miranda d’Espiells, Gregal d’Espiells i Flor d’Espiells, els rosats Ermita d’Espiells Rosé i Aurora d’Espiells 

Rosé, i els negres Casa Vella d’Espiells, Viña Escarlata i Iohannes, un vi d’autor per guardar elaborat en 

homenatge al fundador del celler. www.juveycamps.com 

 

 

Per a més informació: 

 

Virginia Antonín 
 
T +34 93 412 78 78 Ext 2029 
M +34 717 128 322 
virginia@mahala.es 

 

Blanca Gaig 
 
T +34 93 412 78 78 Ext 2028 
M +34 971 587 303 
blanca@mahala.es 

 

http://www.juveycamps.com/

