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LES COSES PETITES
Macabeu – DO Conca de Barberà
Un homenatge a l’experiència. Vi de vinyes velles d’una
varietat tradicional catalana

FITXA DE PRODUCTE








Celler: Rosa Maria Torres
DO: Conca de Barberà
Varietat: Macabeu
Fermentació: Fermentació en dipòsit d’acer inoxidable.
Tipus de vi: Blanc jove amb molt recorregut a l’ampolla
Alcohol: 13,5%

Tast: Vi amb notes discretes florals i afruitades. Fruita blanca (pera, poma) i cítrics A la
boca és fresc gràcies a la seva acidesa, no dominant però persistent. Volum àmple i
untuós. Ideal per pendre acompanyant plats lleugers però també a copes o tapes fredes
(embotit, formatges...).
LOGÍSTICA



Caixes de 6 ampolles
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CARACTERÍSTIQUES DESTACADES DEL LES COSES PETITES









Varietat històrica catalana
Varietat poc coneguda tot i ser present a gairebé tot Catalunya, ja que hi ha ben pocs
monovarietals de macabeu
Vi sense presses. Gran capacitat d’envelliment i evolució elegant en ampolla.
Varietat discreta però amb llarg recorregut en el tast. Acidesa agradable i pas sedós en
boca
Reflex de la història i caràcter d’una zona molt vinculada a la vinya





Vinyes velles plantades en vas.
Vi d’una única vinya
Tracte diferenciat de la zona més seca a la zona més humida de la vinya. Fermentació
separada.
Terrenys argilós amb pendent
Vinyes combinades d’altres cultius (ametllers i cereals sobretot) i zones boscoses –
bona biodiversitat
Vinyes de secà
Clima mediterrani
Vinyes treballades a mà.





Vi sec
Mètode de treballar la vinya tradicional
Zona amb tradició vinícola centenària



Característiques del vi:
o Aromes i gustos de flors i fruita blanca (pera, poma) i cítrics.
o Vi de tacte sedós i força volum
o Bon envelliment. L’objectiu és demostrar que el pas del temps el fa millor.
Evoluciona amb elegància a l’ampolla
o Varietat representativa dels vins blancs de la Conca de Barberà
o Color transparent i brillant.
o Vi sense pas per fusta: del dipòsit a l’ampolla.
o Vi versàtil en maridatges, i també sol.
o Vi on els arguments diferencials són petits i discrets.
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