NOTA DE PREMSA

Juvé & Camps aposta per Sergio Mora
per al disseny de la Col·lecció Cruise 2019
• Sergio Mora, Grammy Llatí al Millor Disseny 2016, plasma la seva visió de Juvé &
Camps en quatre ampolles d’edició limitada de l’emblemàtic Reserva de la Família sota
el títol Plaer Còsmic.
• Les Col·leccions Cruise de Juvé & Camps transmeten la versatilitat del cava en qualsevol
moment de plaer i neixen de la passió del celler per la cultura, la creativitat i l’art.

Sant Sadurní d'Anoia, maig de 2019.- A un mes del solstici d’estiu, Juvé & Camps presenta Plaer
Còsmic, la Col·lecció Cruise 2019 by Sergio Mora, quatre ampolles d’edició limitada dissenyades
pel prestigiós artista barceloní Sergio Mora que presenten la sofisticació i l’elegància pròpia del
Reserva de la Família amb la imatge més innovadora i actual.

Sergio Mora, també conegut com a MAGICOMORA, ha plasmat la seva visió del celler en un
pack únic carregat de creativitat i estil, interpretant el cava més emblemàtic de Juvé & Camps com
un escumós digne de ser gaudit des del moment en què s’agafa l’ampolla.
Titulada Plaer Còsmic, Mora defineix la col·lecció com una història que relata que “del cor de l’univers
no deixen de brollar expressions de vida, celebració en estat pur, sense raó aparent. Bombolles de cava
plenes d’alegria tenyeixen de festa tots els racons. Moments d’explosió, de big bang. Tria la teva
ampolla, destapa-la i deixa que et transporti a moments únics de celebració”.
Així, la Col·lecció Cruise 2019 by Sergio Mora es presenta al mercat per omplir botigues especialitzades,
restaurants i terrasses materialitzant el compromís de Juvé & Camps amb l’art, aliant-se amb
artistes de primer nivell.
Amb les Col·leccions Cruise, actualment en la seva segona edició, Juvé & Camps ret homenatge a les
famoses col·leccions del món de la moda, impulsades per les grans marques de luxe per presentar peces
amb personalitat pròpia, idònies per a qualsevol època de l’any.
Reserva de la Família 2015 és un cava ecològic de color daurat pàl·lid, brillant i atractiu. La seva
efervescència, que s’integra perfectament en el paladar, i el seu pas fresc i ampli en boca ofereixen una
explosió de sensacions que es perceben en el seu llarg final.
Tipus: Brut Nature Gran Reserva Ecològic.
Graduació: 12%.
Criança: 36 mesos en ampolla.
Varietats: xarel·lo, macabeu i parellada.
Servei: 7-8 ºC.
PVP: 88 € (pack de quatre ampolles, 22 €/ampolla).
Juvé & Camps, líder en l’elaboració de Gran Reserva
Juvé & Camps és un dels cellers familiars més emblemàtiques del Penedès i una de les més reconegudes
elaboradores de escumosos de qualitat del món, líder en elaboració de cava Gran Reserva. Presidida per
Joan Juvé, la família porta segles dedicada a la viticultura. Compten amb 271 hectàrees de vinya
cultivades de forma 100% ecològica i en les seves caves subterrànies del celler de Sant Sadurní d’Anoia
neixen marques com La Capella, La Siberia, Gran Juvé & Camps, Milesimé, Milesimé Rosé, Blanc de
Noirs, Reserva de la Família, Essential, Cinta Púrpura, Nectar Blanc i el Brut Rosé. D’altra banda, al
moderníssim celler d’elaboració en 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 y
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.

Juvé & Camps
www.juveycamps.com
#juvestories #cruisebyjc
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