L’essència de la
nostra terra
TRADICCIÓ I ECOLOGIA EN VINS I OLIS

LA FINCA
Estem ubicats a la població de Rasquera (Tarragona),
a la comarca de la Ribera d’Ebre, entre les comarques del Priorat i Terra Alta.
La finca planteja plantar els cultius tradicionals de la
zona i que durant els anys 70, 80 i 90 es van perdre. Aquests cultius sempre havien estat la vinya i
l’olivera. Per això, conservem totes les grans oliveres centenàries i alguna de mil·lenaris de la finca.
Però per poder conrear la vinya calia traslladar part
d’aquestes oliveres a altres parcel·les de la mateixa
finca. Un cop decidit que es conreava, vàrem decidir
que, ja que tornàvem als cultius tradicionals, per què
no treballàvem la terra també com es feia abans,
sense herbicides, ni insecticides ni adobs químics.
Per això ens vam decidir pel cultiu ecològic. Volem
produir i vendre qualitat i salut. Aquest és el nostre principal missatge.

Rasquera (Tarragona)

QUI SOM
Som un petit celler de vi ecològic de la DO Tarragona, i el primer celler ecològic de la D.O. Tarragona. Liderat per l’Helga Harbig, la nostra filosofia és produir
poc i bé. És a dir, prioritzar la qualitat per sobre de la
quantitat i sempre dins del que és el cultiu ecològic.
El nostre objectiu pretén fomentar el consum de
productes ecològics i per a això, oferim al client un
producte tan bo com el de la competència en cultiu
convencional i a un preu no molt més alt o fins i tot
igual. Qualitat per qualitat.
És per això que el preu dels nostres vins no està
molt lluny de vins no ecològics amb una qualitat
similar.
Volem donar més per un preu similar.

ELS VINS
Es conreen 2 hectàrees de vinya de les quals 1 ha
correspon a la varietat garnatxa negra i l’altra a
cabernet sauvignon, per aconseguir una producció
anual que gira al voltant de les 12.000 ampolles i es
divideix en 7 diferents i únics vins.
Tota la nostra producció està certificada pel CCPAE
(òrgan certificador a Catalunya).

VI ESCUMÓS BRUT NATURE

VI NEGRE JOVE

VI ROSAT

VI NATURAL

VI NATURAL

VI NEGRE CRIANÇA

VI BLANC CRIANÇA

IUVENIS
De color grana molt intens, mostra tons violacis que
evidencien la seva joventut. Al nas mostra les notes
fresques de les violetes i herbes mediterrànies amb
records d’intensitat dels fruits vermells petits com
els gerds, les mores i aranyons. En una segona flairada apareixen lleugeres notes de roure i xocolata que
es fonen amb la fruita. En boca és dinàmic, fresc,
ampli i molt untuós sense arestes.
Ideal per a tota mena de carns, en especial les vermelles, rostits i guisats condimentats.
CARACTERÍSTIQUES:
Tipus de vi

Tipus de raïm
Graduació

Temp. de servei

Iuvenis 2015

Negre jove
78% GARNATXA NEGRA
22% CABERNET SAUVIGNON
15% vol.
Servir entre 14-16 oC

Iuvenis 2018

Iuvenis 2020

ADRIÀ
D’alta intensitat i color vermell fosc, a la copa
genera una llàgrima abundant. Té aromes frescos i
elegants, de fruites vermelles i sotabosc mediterrani
que li confereix frescor, apareixent notes dolces de
delicats torrats pastissers que li donen complexitat.
Entrada dolça i ampli recorregut en boca, deixant
una sensació sedosa.
Aquest vi acompanya perfectament formatges curats, arrossos i pastes ben condimentades així com
qualsevol tipus de rostit i guisat. Excel·lent companyia per qualsevol carn roja.
CARACTERÍSTIQUES:
Tipus de vi
Tipus de raïm
Graduació

Temp. de servei

Negre criança 12 mesos en
roure
100% CABERNET SAUVIGNON
15% vol.
Servir entre 14-16 oC

Adrià 2017

AMIAL
Molt net, de color grana suau, mostra tons violacis
que evidencien la seva joventut. Té aromes dolços i
de fusta poc torrada (cedre, fruita roja madura com
la cirera picota, confitada, balsàmics...). L’entrada en
boca també és dolça i les mateixes sensacions de
fruita vermella i les notes de fusta.
Ideal per a tot tipus de carns, en especial les vermelles, rostits i guisats condimentats.
CARACTERÍSTIQUES:
Tipus de vi

Tipus de raïm
Graduació

Temp. de servei

Vi natural sense sulfits
100% GARNATXA NEGRA
15% vol.
Servir entre 14-16 oC

VI VEGÀ

Amial 2019

SOLUS
Vi de molta intensitat de color cirera madura que
preserva abundants reflexos de tonalitat grana. En
nas és madur i confitat, s’exalten les notes de compota de fruites del bosc, en especial mores i nabius.
És un vi d’entrada càlida, on s’aprecien les notes de
fruita ben madura amb notes untoses. En el centre
de la boca mostra notes salines fruit del sòl que
l’ha vist créixer. És un vi amb caràcter i personalitat,
que expressa el territori sense interferències i on la
connexió amb la naturalesa traspua sinceritat.
Aquest vi acompanya perfectament uns formatges
curats, així com qualsevol rostit i guisat amb carns
vermelles, especialment de caça.
CARACTERÍSTIQUES:
Tipus de vi

Tipus de raïm
Graduació

Temp. de servei

Vi natural sense sulfits
100% CABERNET SAUVIGNON
15,5% vol.
Servir entre 15-16 oC

VI VEGÀ

Solus 2018

Solus 2017

ÉRIKA
De color dels gerds amb una elegant tonalitat,
predominen els vermells i són evidents els tons blavosos. En nas es mostra fresc, amb delicades notes
de maduixa, que donen pas a uns tocs dolços que
ens recorda als caramels tous de fruits vermells. Ens
omple bé el pas per boca deixant un postgust llarg i
persistent.
Aquest vi acompanya perfectament aperitius, tota
mena d’embotits, pastes, arrossos, carns blanques i
peixos poc condimentats.
CARACTERÍSTIQUES:
Tipus de vi

Tipus de raïm
Graduació

Temp. de servei

Vi rosat
100% CABERNET SAUVIGNON
13,5% vol.
Servir entre 6-8 oC

BLANC DE NOIRS
A la vista mostra un color groc palla pàl·lid amb
reflexos grisos perlats. Es mostra madur, sobresurt
la compota de fruita i melmelada, també notes de
codony i cítrics, embolcallats per notes de criança
on destaca el brioix i el pa torrat. En boca es mostra
ample i càlid i molt untuós i ben equilibrat amb la
justa acidesa. Omple tot el pas per boca amb un
postgust molt llarg.
Ideal per tota mena de peix, també combina perfectament amb les carns blanques. Bon company de
pastes i arrossos.
CARACTERÍSTIQUES:
Tipus de vi

Tipus de raïm
Graduació

Temp. de servei

Punts Guia Peñín

Vi blanc criança
100% GARNATXA NEGRA
13,5% vol.
Servir entre 8-10 oC

Blanc 2020

Blanc 2019

HELGA
En vista mostra un color groc palla pàl·lid amb
reflexos gris de perles. En nas es mostra fresc i viu.
Sobresurten aromes florals, especialment de flor
dolça. En una segona capa apareixen les notes de
fruita confitada amb un record a cítrics, embolcallats
per notes pastisseres de criança. En boca es mostra
fresc i a la vegada és dens i untuós i equilibrat amb
l’acidesa justa. Omple tot el pas per boca amb un
postgust molt llarg.
Ideal per prendre com aperitiu. Combina perfectament amb carns blanques. Bon company de pastes i
arrossos. També combina amb postres no excessivament dolços.
CARACTERÍSTIQUES:
Tipus de vi

Tipus de raïm
Graduació

Temp. de servei

Vi escumós
100% GARNATXA NEGRA
12,5% vol.
Servir entre 4-6 oC

Helga 2018

Helga 2018

ENOTURISME
Oferim visites a les nostres vinyes i oliveres centenàries i
mil·lenàries existents dins la nostra finca. Expliquem sobre
el cicle anual de la vinya, varietats existents i sobre les
pràctiques que s’han de fer per poder tenir la qualificació
d’agricultura ecològica.
Una vegada vistes les vinyes, es passa a la visita al celler
on s’explica el procés que se segueix des de l’entrada de la
verema fins a l’embotellament i envellit, explicant també els
cupatges que es fan, per què es fan i que aporta cada varietat al vi final. També s’informa les diferents fustes de les
botes de roure i que aporten al vi. Per finalitzar es proposa
un tast dels vins elaborats i de les diferents fases en què es
troba el vi.

Helga Harbig Cerezo
Plaça Sant Joan, n.3 (43513), Rasquera
Telf. 647 983 004 / 618 154 254
www.biopaumera.com
biopaumera@biopaumera.com /
export@biopaumera.com

