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DO Montsant MIM 2012 

Denominació d’origen: DO Montsant 

Grau alcohòlic  (% vol.): 14.5 

Varietats: 60 % Samsó, 30% Garnatxa negra, 10% Syrah. 

Anyada: 2012 

Criança: 18 mesos botes roure francès  

Enòleg: Jordi Torrella 

Producció anual limitada de 4000 ampolles numerades. 

 

VITICULTURA:  

El nostre celler recupera des de l’any 2001 les antigues vinyes 

de la finca. Treballem amb cura les varietats  de raïm 

autòctones de la zona, ben adaptades al sòl i al microclima, ( secret de la singularitat 

de la regió).  

 

PROCÉS DE VINIFICACIÓ: 

Els nostres vins s’elaboren amb raïm conreats a les pròpies vinyes, veremades a mà 

amb caixes de 10 a 15 Kg. Els grans son seleccionats a mà a la taula de selecció 

vibradora. Cada varietat es fermenta per separat en tines d’acer inoxidable i s’envelleix 

posteriorment en botes de roure francès de 225 litres de gra fi i torrat lleuger. 

Embotellat l’estiu de 2014. Mínim de 18 mesos en ampolla per obtenir el seu punt 

òptim.  

NOTA DE TAST: 

COLOR: Color roig intens, amb reflexos granats.  

NAS: Profund i complex, dinàmic i canviant. Transmet aromes de baies i fruita negra 

madura, en perfecta combinació amb especies com la canyella , curri i herba de Sant 

Joan.  

PALADAR: Vi refinat amb un punt de frescor que acompanya tot el recorregut. Tanins 

madurs amb textura vellutada i una gran sensació d’amplitud en boca. Llarg, noble amb 

un postgust llarg i intens. Vi amb una delicada mineralitat.  

MARIDATGE: 

Carns en general, especialment carns amb coccions intenses i carns marinades. 

RECONEIXEMENTS: 

GUIA DELS VINS DE CATALUNYA 2017: 9,29. 

 

http://www.cellerdelera.com/
mailto:info@cellerdelera.com


CELLER DE L’ERA- MAS DE LES MORERES 
Cornudella de Montsant (Priorat) 

www.cellerdelera.com – info@cellerdelera.com  
+34 977 262 031 

 
 

DO Montsant 

PREMIS: 

INTERNATIONAL WINE CHALLENGE (IWC) 2018: medalla de bronze, 94 punts. 

DECANTER WORLD WINE AWARDS 2018: Medalla de plata, 92 punts. 

GILBERT & GAILLARD 2018: Medalla d’or, 93 punts. 

 

http://www.cellerdelera.com/
mailto:info@cellerdelera.com

	El nostre celler recupera des de l’any 2001 les antigues vinyes de la finca. Treballem amb cura les varietats  de raïm autòctones de la zona, ben adaptades al sòl i al microclima, ( secret de la singularitat de la regió).

