
Hivern 2021

MAGAZINE

N. 78Gaudiu aquestes festes amb els millors vins i caves de Cellers Maset



Condicions de la revista

Totes les ampolles són de 75 cl excepte indicació contrària.

Les imatges dels productes no són contractuals i els preus són vàlids excepte error tipogràfic. 

Enviament de franc en compres iguals o superiors a 50 €.

Enviament exprés: rebeu la vostra comanda en 24 hores per tan sols 3 € més 
(només península) en comandes realitzades de dilluns a dijous abans de les 16 h. 

Ofertes vàlides per a comandes realitzades fins al 
31 de desembre de 2021 o fins a la fi d’existències.

info@maset.com
maset.cat

Seguiu-nos a

Edita

Maset Magazine és la revista per als clients de Cellers Maset.

Nascut el 1777 al cor del Penedès, Maset és avui un reconegut grup vitivinícola 
propietat de la família Massana, amb cellers repartits en diferents regions de la 
península Ibèrica (Penedès, Priorat i Rioja) i pioner en la venda directa de vins i caves 
al consumidor final. Un tret característic que, junt amb la constant innovació i la 
gran qualitat dels seus productes, el converteixen en un referent dins el sector.

Departament de màrqueting i comunicació de Cellers Maset.

La distribució d’aquesta revista és de 155.000 exemplars 
i es publica en català, castellà i alemany.

Com clasifiquem els 
nostres productes?
Descobriu les 5 característiques 
bàsiques d’un vi al nostre bloc

La responsabilitat social del celler 
Nova Beca Maset per a la lluita contra el càncer

El secret dels grans caves 
Per què els millors vins estan elaborats amb un cupatge? 

Les dues cares de La Rioja 
Gamma Clàssics i nova gamma Senderos

El celler del Priorat 
Mas dels Frares, una masia cartoixana al sud-oest del Molar

Defensors d’un estil propi 
Tres formes d’entendre la vinya i el vi

Col·lecció Supreme 
El millor regal per a aquestes festes

Gran Selección 
El llarg trajecte per a aconseguir l’excel·lència

La nostra gamma de productes 
Vins blancs, rosats, negres, caves i cerveses

Client Premium 
El club dels bons tastadors

Maset Bonus 
Comprar a Maset té premi

Sumari

Josep Massana Noya
President de Cellers Maset

Cada setmana recorrem diferents pobles i 
ciutats de la península Ibèrica per a apropar 
la cultura de la vinya i el vi als nostres clients. 
Aquest últim tram de l’any us convidem a gaudir 
de la nostra extensa gamma de vins i caves a... 

Fira del vi de Rubí (Rubí - Barcelona)
Del 5/11/2021 al 7/11/2021

Gira del vi novell (diverses poblacions 
de Catalunya) 
A partir de l’11/11/2021

Festa dels Millors de «La Guia de Vins de 
Catalunya 2022» (Barcelona) 
El 15/11/2021

XXXI Salón internacional del caballo 
SICAB (Sevilla)  
Del 16/11/2021 al 21/11/2021

Fira de Nadal (Cardedeu - Barcelona)
Del 10/12/2021 al 12/12/2021
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Més informació actualitzada sobre fires 
i col·laboracions a maset.cat/bloc

Per un 2022 ple 
de nous projectes
Arribo a l’últim tram del 2021 especialment feliç per dues 
grans notícies que han succeït aquest any. La primera, rela-
cionada amb els nostres vins i caves, i la segona, transcen-
deix a allò vinícola i, precisament per aquest motiu, em fa 
encara més il·lusió compartir-la a través d’aquest editorial. 

Darrere de cada ampolla hi ha mesos –i en molts casos anys– 
d’il·lusió, temps i treball col·lectiu per part de l’equip del 
celler perquè el vi que arriba a casa vostra sigui, any rere any, 
el millor possible. En aquest sentit, ens emociona que aquest 
esforç sigui reconegut a escala nacional i internacional. I és 
que aquest any ha estat, sens dubte, un dels més llorejats, 
ja que hem aconseguit 4 medalles d’or, 11 medalles de plata 
i 4 medalles de bronze en els certàmens de més prestigi a 
escala mundial com el Decanter World Wine Awards, l’AWC 
Vienna o el Concours Mondial de Bruxelles, entre d’altres. 

I ara, permeteu-me que deixi de banda la meva feina de 
viticultor i us parli a títol personal. Ja fa alguns anys que 
us vaig explicant els nostres projectes de responsabilitat 
social. Un d’ells està en marxa des de 2017 i com sabeu es 
diu Sempre Amb Elles. Aquest 2021 hem volgut fer un pas 
encara més gran i hem entregat la Beca Maset valorada en 
23.000 €. Un import que es destinarà a la investigació del 
càncer de mama i que compta amb el suport de FECMA i 
l’empara de la Sociedad Española de Oncología Médica 
(SEOM). El meu més sincer agraïment per fer-ho possible. 

Finalment, només em queda desitjar que torneu 
a gaudir amb la família al complet aquest Nadal 
i que tingueu un 2022 ple de salut i èxits. 

Patrocinem diferents festivals de música i arts 
escèniques arreu de la geografia espanyola per 
donar suport al món de la cultura. Perquè sense 
una gran cultura no hi pot haver un gran vi.

Luanco al Mar (Luanco - Asturias) 
Del 05/08/2021 al 09/08/2021

Temporada Alta (Girona i Salt) 
Del 08/10/2021 al 13/12/2021



El 100 % de la recaptació 
anirà destinada a un projecte 
d’investigació contra el càncer 
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Maset entrega la Beca 
Maset-FECMA 2021 
valorada en 23.000 €
Tots sumem contra el càncer de mama

Ajudeu-nos a 
aconseguir la 
beca 2022
2.500 granets de sorra fan una 
muntanya de solidaritat

El passat 13 d’octubre, Marc Massana, respon-
sable del celler, va entregar la primera Beca 
Maset-FECMA del programa «Becas SEOM (So-
ciedad Española de Oncología Médica) 2021» a la 
Dra. Oliveira del Vall d’Hebron Barcelona Hospital 
Campus per finançar el projecte «Impacte de la 
microbiota mamaria i intestinal en el pronòstic 
i en la resposta al tractament amb inhibidors 
checkpoint immunitari en el càncer de mama». 
La beca d’enguany, finançada amb els ingressos 
obtinguts per la venda dels escumosos Brut 
Nature i Zero durant la campanya de Nadal del 
2020 i el suport de FECMA, és una iniciativa del 
celler que neix amb l’objectiu de finançar cada 
any un projecte d’investigació contra el càncer.  

SEOM és una societat científica d’àmbit es-
tatal, sense ànim de lucre, que s’ha conver-
tit en un referent mundial en la lluita contra 
el càncer. En el darrer any ha invertit més 
d’1.300.000 € en 148 projectes d’investigació 
relacionats amb la malaltia, tots ells avaluats 
i supervisats pel prestigiós Instituto de Salud 
Carlos III de Madrid, entitat que aporta relle-
vància científica i curricular al programa.  

Avui en dia, les beques SEOM són una eina im-
prescindible per a fomentar la investigació clínica 
del càncer, impulsar la formació de centres de 
referència i generar una xarxa de coneixement 
entre oncòlegs perquè el seu treball reverteixi 
en la societat i en el nostre sistema de salut. 
Unes accions que ajuden a millorar la taxa de 
supervivència i la qualitat de vida dels pacients.   

En l’acte d’entrega, el doctor Álvaro Rodrí-
guez-Lescure, president de SEOM, va agrair el 
suport de les entitats i organitzacions que han 
valorat el potencial de la comunitat científica 
d’oncologia i l’han dotat dels recursos necessa-
ris per a investigar contra el càncer, remarcant 
que «sense investigació no hi ha futur i que en 
oncologia cada avenç s’escriu en majúscules». 

Des del celler volem agrair l’excel·lent res-
posta dels clients en la campanya de l’any 
passat i informar que la seva col·laboració 
va caure a les millors mans possibles.  

Imatge superior: Marc Massana, 
responsable del celler, amb la Dra. 

Oliveira, del Vall d’Hebron Barcelona 
Hospital Campus, i el president de 

SEOM, el Dr. Rodríguez-Lescure.

Imatge inferior: investigadors i 
patrocinadors a la cerimònia d’entrega 

a l’Academia de Bellas Artes de San 
Fernando (Madrid) juntament amb els 

equips directius de SEOM i FECMA.   0883 10,00 €

Aquest 2021 no volem deixar passar l’oportunitat 
de tornar a posar el nostre granet de sorra en la 
lluita contra el càncer. Per a fer-ho possible, hem 
elaborat el nostre primer cava solidari: una edició 
limitada de 2.500 ampolles numerades que 
sortiran a la venda a un preu de 10 €. El 100 % 
de la recaptació (25.000 €) anirà destinada 
íntegrament a la Beca Maset 2022 que finançarà 
una nova investigació contra el càncer de mama. 

El cava Solidari brut nature ecològic de Maset és 
un cupatge especial de xarel·lo, macabeu i pare-
llada amb una criança de 12 mesos en ampolla. 
Destaca per la seva frescor i les seves fragants 
aromes de fruita blanca madura, brioixeria i 
cítrics sobre un fons de camamilla i ametlla crua. 
Un cava lleuger i saborós ideal per a acompanyar 
qualsevol tertúlia o un entrant de poca intensitat.  

Cada ampolla del nostre 
cava Solidari és única, ja que 
porta marcat a l’etiqueta 
un número de l’1 al 2.500, 
remarcant la importància de 
cadascú en la lluita contra el 
càncer. Junts el guanyarem!

*Enviament disponible a partir del 22 de novembre.
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El secret dels grans caves 

El cupatge és una tècnica d’elaboració que con-
sisteix a combinar vins de diferents varietats per 
a elaborar-ne un de millor. L’encarregat de por-
tar-lo a terme és l’enòleg, que disposa d’un ampli 
ventall de varietats viníferes, cada una amb les 
seves fortaleses i debilitats, per donar forma al vi.   

La utilització de diferents varietats en l’elabora-
ció d’un vi no és un fet nou, ja que antigament 
les vinyes es gestionaven en coplantació i les 
diferents varietats (blanques i negres) es collien 
i vinificaven alhora. El poc color o acidesa d’una 
varietat quedava compensat per l’elevat color 
o acidesa d’un altre. Actualment, les diferents 
varietats es planten i vinifiquen per separat, 
facilitant en part l’elaboració dels cupatges.  

Gràcies a la gran tasca dels enòlegs al llarg dels 
segles, i després d’infinitat de proves i combi-
nacions fallides, avui en dia podem gaudir de 
cupatges que s’han convertit en clàssics i que 
freguen la perfecció. Al Priorat, per exemple, 
combinen les varietats carinyena i garnatxa per 
a elaborar els seus llegendaris vins negres. A la 
Champagne (França), en canvi, utilitzen el pinot 
meunier, el pinot noir i el chardonnay per donar 
forma al glamurós champagne, mentre que a 
Bordeaux (França) elaboren algun dels vins més 
cars del món amb cabernet sauvignon, merlot i 
cabernet franc. Infinites combinacions amb un 
únic objectiu: aconseguir la màxima harmonia.  

Un altre d’aquests cupatges històrics és el del 
cava. Tot i que el cava es pot elaborar amb 
qualsevol de les nou varietats acceptades per la 
denominació d’origen, les més usuals són tres: 
el xarel·lo, el macabeu i la parellada. Quan un 
cava està elaborat amb aquestes tres varietats 
direm que és un cupatge clàssic. El percentat-
ge de cada una d’elles dependrà de la filosofia 
de cada celler o de l’estil que es vulgui acon-
seguir. La varietat xarel·lo aporta estructura, 
el macabeu capacitat de guarda i la parellada 
suavitat. Segons l’ús que en fem de cada una 
d’elles, el cava tindrà un estil o un altre. El que 
és indiscutible és que el resultat serà més ric i 
complex que el que obtindríem si només estigués 
elaborat amb una varietat. En l’art del cupatge, 
el tot és més que la suma de les seves parts.

Per què els millors vins del món estan elaborats 
amb un cupatge de diferents varietats? 

  0324 - Brut Nature Reserva 10,15 €

  0323 - Brut Reserva 9,70 €

  0321 - Semisec Reserva 8,95 €

El raïm xarel·lo també és 
conegut com a cartoixà 
(Priorat), moll, mollet, pansa 
blanca (Alella), pansal, pansal 
blanc, pansalet, premsal 
blanc (Mallorca) i xerello.

El macabeu també és conegut 
com a charas blanc (Califor-
nia), maccabéo (França) i viura 
o vuera a La Rioja i Rueda.

Altres sinonímies de la varietat 
són martorell o martorella, 
segurament per la presèn-
cia d’aquesta varietat a 
la rodalia del municipi de 
Martorell (Barcelona).

Macabeu
finor i capacitat de guarda

La macabeu és una varietat 
blanca originaria del Pene-
dès molt preuada per la seva 
capacitat d’envelliment. Va 
ser nombrada per primera 
vegada el 1617 en un text 
de fra Miquel Agustí: «Lo vi 
Muscat y lo vi Macabeu se 
han de cullir molt madurs los 
Rahims». Estudis recents d’ADN 
han corroborat que la varietat 
pot estar relacionada amb el 
xarel·lo, ja que comparteixen 
els mateixos progenitors.  

Segons Favà i Agud, el nom de 
macabeu podria derivar del 
francès macab(r)é, utilitzat per 
a designar un tipus de clergue. 
També hi ha la possibilitat que 
tingui relació amb els perso-
natges bíblics dels germans 
Macabeu o que es veremés 
l’1 d’agost, en la festivitat de 
Sant Macabeu, encara que 
la relació no és gens clara.

Parellada
suavitat i elegància

Originària del País Valencià, 
la parellada es va estendre 
ràpidament per Catalunya i 
les Illes Balears. Les primeres 
referències escrites són del 
segle XV però en aquell temps 
se’l coneixia principalment 
com a montònec. Segons els 
lingüistes Joan Veny i Xavier 
Favà, el nom de montònec es 
podria trobar en el vi del poble 
de Montona, a l’actual Croàcia, 
que entre el 1278 i el 1797 va 
formar part de la República de 
Venècia. L’etimòleg Ramón Pui-
gcorbé, en canvi, situa l’origen 
en l’adjectiu llatí montonacus 
(terra o coster muntanyenc), 
coincidint plenament amb la 
zona de plantació de la varietat: 
zones altes i muntanyenques.  

El nom de parellada es va 
començar a utilitzar majoritària-
ment al Penedès a partir del 
segle XIX, coincidint amb l’inici 
de l’elaboració del cava. El nom 
de parellada prové de la forma 
dels gotims, ja que té els pen-
jolls bessons. En època clàssi-
ca, l’escriptor llatí Pilini el Vell ja 
parlava dels raïms gemellarum 
(bessons) per a la mateixa raó.  

Xarel·lo
cos i estructura

El xarel·lo és un raïm blanc, 
originari del Penedès, fruit de 
l’encreuament de la varietat 
andalusa hebén i de la varietat 
francesa brustiano faux. 
Segons el filòleg Fava i Agut 
(2001), el nom xarel·lo prové 
de la variant dialectal italiana 
sciarello, amb el significat de 
claret, un terme utilitzat per 
referir-se als vins negres amb 
poc color. Aquesta conjuntura 
obra la porta a considerar el xa-
rel·lo vermell com a la varietat 
original i que la blanca només 
sigui una mutació posterior.

La varietat es va esmentar per 
primera vegada amb el nom de 
xerello el 1785 a Sitges (Fava i 
Agut, 2001), en un contracte 
d’arrendament de «la Torre 
de Sitges» (Barcelona).
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Actualitzant el classicisme

La gamma Clàssics s’inspira en la llarga tradició 
de La Rioja d’envellir els vins en botes de roure, 
creant un estil únic, inconfusible i apreciat 
arreu del món. Des del celler ens hem proposat 
rejovenir la gamma sense abandonar el clas-
sisme dels vins de guarda, obtenint vins més 
frescos i afruitats, però sense renunciar a l’extens 
ventall d’aromes que ens aporta la criança.  

La relació de la fusta amb el vi és una història que 
es perd en la nit dels temps. No obstant això, sa-
bem gràcies a l’escriptor llatí Plini el Vell (23 dC, 
Como - 79 dC, Estàbia) que els pobles celtes que 
habitaven els Alps ja coneixen la tècnica de do-
blegar la fusta i fixar-la amb cercles a principis de 
la nostra era. Els romans, que encara transporta-
ven el vi amb àmfores i gerres de fang, adoptaren 
aquell nou recipient, més resistent i manejable, 
amb els braços oberts i van popularitzar-ne el 
seu ús per tot l’imperi. A més, van descobrir que 
els vins que s’enviaven molt lluny, de manera 
sorprenent, milloraven quan arribaven a destí.

Dos mil anys més tard, l’ús de la bota encara 
és vigent, però ja no com un mitjà de trans-
port i emmagatzematge (eina logística) sinó 
com una tècnica més del procés de vinificació 
(eina enològica). I a diferència dels romans, els 
canvis fonamentals que succeeixen durant la 
criança del vi s’han pogut entendre, estudiar i 
classificar. La fusta és responsable de la cessió 
de nous compostos i de l’alteració d’altres de 
preexistents. Aquests nous compostos ajuden a 
estabilitzar el color del vi, a suavitzar-ne el gust 
i a modificar el seu perfil aromàtic (formació 
d’aromes terciaris o de criança). L’encarregat 
de controlar aquests canvis és l’enòleg, que té 
a la seva disposició un ampli ventall de botes 
de diferents mides, materials i característiques 
per a decidir quin rumb emprèn cada vi.

A La Rioja, històricament, s’havia utilitzat el fudre 
(bota gran) de roure hongarès o eslavònic (Quer-
cus robur) de fins a 5.000 litres de capacitat per 
a envellir els vins. No fou fins l’arribada dels fran-
cesos a finals del segle XIX que es va començar a 
utilitzar la bota bordelesa de 225 litres de capaci-
tat, esdevenint aquesta el recipient més utilitzat 
en la criança dels vins de la DOCa Rioja i la prota-
gonista de la nostra gamma Clàssics de La Rioja.

La bota bordelesa, construïda amb fusta de 
roure americà (Quercus alba) o roure francès 
(Quercus petraea), és molt rica en components 
aromàtics com ara la whisky-lactona (coco i fusta 
torrada) i els compostos vainillínics (aromes de 
vainilla). A més, la seva mida més petita afa-
voreix un major contacte de la fusta amb el vi, 
traspassant amb més rapidesa les seves aromes 
i afavorint l’obtenció de vins més complexos.

En canvi, el fudre de roure hongarès o eslavò-
nic (Quercus robur), protagonista en dos vins 
de la nostra gamma Senderos, traspassa les 
aromes al vi més lentament i en menor mesura, 
aportant delicades aromes de mel, ametlles i 
espècies picants. En ser un recipient més gran 
que la bota bordelesa només una petita quantitat 
de vi entra en contacte amb la fusta, reduint la 
seva aportació aromàtica i respectant més les 
aromes primàries (afruitades i florals) del vi.

Bota bordelesa o fudre de gran 
capacitat? L’eterna dicotomia en 
la criança dels vins a La Rioja.

Les dues cares 
de La Rioja 

Els Clàssics

FUDRE

Fins a 5.000 litres 
de capacitat.

Usat en la nostra 
gamma Senderos.

• Aromes de mel, 
ametlles i espècies 
picants (clau).

• Menys 
intervencionista en 
les característiques 
del vi.

• Menys complexitat.

• Vins més afruitats.

BOTA BORDELESA

225 litres de capacitat.

Usat en la nostra 
gamma Clàssics.

• Aromes de coco, 
fusta torrada 
i vainilles.

• Més intervencionista 
en les 
característiques 
del vi.

• Més complexitat.

• Vins menys afruitats.

2 ampolles de Tempranillo

2 ampolles de Crianza

2 ampolles de Reserva

La millor manera de conèixer 
l’ancestral art de l’envelliment 
en bota de roure a través de 
la varietat ull de llebre.

Reserva Selecta RiojaCrianza

Reserva 2017
Tempranillo (ull de llebre)

Rioja Alta

Estil: complex i madur

Llarga criança en bota 
i afinament en ampolla

Amb vint-i-quatre mesos de criança en 
bota, és un vi complex i elegant, amb 
fragants aromes de fruita confitada 
i records de fum i fulles de tabac.

Criança 2019
Tempranillo (ull de llebre)

Rioja Alta

Estil: complex i afruitat

Criança en bota i afinament en ampolla

Amb dotze mesos de criança en bota, 
és l’equilibri personificat, amb aromes 
de fruita madura sobre un fragant 
fons de vainilla i caramel toffee.

Collita 2019
Tempranillo (ull de llebre)

Rioja Alta

Estil: fresc i afruitat

Curta criança en bota 
i afinament en ampolla

Amb quatre mesos de criança en bota, 
és una explosió de fruita fresca i aromes 
florals, amb un fragant toc torrat que 
li dona una lleugera complexitat.

Tempranillo

  0393 8,20 €   0394 9,95 €   0395 14,40 €   5039 65,65 €
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Un enfocament modern

Senderos és el projecte del celler per do-
nar a conèixer la increïble riquesa varietal 
i climàtica de la província de La Rioja i els 
seus els diferents mètodes d’elaboració.

Les vinyes estan situades a Medrano (La 
Rioja Alta) i Arnedo (La Rioja Oriental), dos 
petits municipis separats per poc més de 

60 quilòmetres, amb diferències climàtiques 
significatives i amb un fort nexe en comú: totes 
dues localitats es troben als peus d’una serra 
a gran altitud. Aquesta característica propor-
ciona una gran diferència tèrmica entre el 
dia i la nit, afavorint una lenta maduració del 
raïm i proporcionant mosts de més qualitat.

*A la venda a partir del 2022.*Esgotat. A la venda a partir del 2022.

Tempranillo (ull de llebre)
Semicriança 2020

Rioja Alta

Estil: complex i afruitat

Criança en fudres de grans dimensions.

Recuperant la criança en fudre.

Senderos de los Arrieros
Vinyes a prop de Medrano, al peu de 
la serra, a 700 metres d’altitud. 

Tempranillo blanco 
(ull de llebre blanc)
Collita

Rioja Alta

Estil: fresc i afruitat

Una explosió de fruites 
exòtiques i flors blanques.

Senderos de las Nieves*
Vinyes a prop de Medrano, al peu de 
la serra, a 700 metres d’altitud.

Viura (macabeu)
Semicriança 2020

Rioja Alta

Estil: complex i afruitat

Criança en fudres de grans dimensions.

La suavitat del viura (macabeu)
amb un toc de fusta.

Senderos del Molinero
Vinyes al voltant del municipi de Medrano, 
en la plana adjacent, a 600 metres d’altitud.

Garnacha tinta (garnatxa negra)
Collita

Rioja Oriental

Estil: fresc i afruitat

Un vi negre de La Rioja de marcat 
caràcter mediterrani.

Senderos del Montevico*
Vinyes al voltant d’Arnedo a 
550 metres d’altitud.

Senderos de La Rioja

Rioja Oriental
Clima mediterrani 
sec i càlid.

Sòls 
al·luvials i argil·loferrosos.

Varietats negres més utilitzades: 
garnacha tinta (garnatxa negra).

Varietats blanques més utilitzades: 
garnacha blanca (garnatxa blanca).

Tipologia de vins: 
suculents i amb grau alcohòlic i color més elevats.

Rioja Alta
Clima atlàntic 
amb tendència continental, fresc i plujós.

Sòls 
argil·localcaris, argil·loferrosos i al·luvials.

Varietats negres més utilitzades: tempranillo (ull de 
llebre), mazuelo (carinyena) i graciano (morastell).

Varietats blanques més utilitzades: 
viura (macabeu) i tempranillo blanco (ull de llebre blanc).

Tipologia de vins: 
frescs, amb bona acidesa i excel·lent capacitat de guarda.

ÁLAVA

NAVARRA

LA RIOJA
Arnedo

Medrano

Logroño

SENDERO 
DEL MONTE 
DE VICO

Arnedo

Herce

Préjano

Medrano

Daroca de Rioja
Sojuela

SENDERO 
DEL MOLINERO

SENDERO 
DE LOS ARRIEROS

SENDERO 
DE LAS NIEVES

  0402 9,40 €   0403 9,40 €

La gamma deu el seu nom a la singular lo-
calització de les vinyes, situades al llarg de 
quatre petits senders utilitzats antigament 
per al comerç entre municipis de la serra i 
els seus voltants: el Sendero del Montevi-
co és un estret corriol transitat antigament 
pels serrans, els vilatans de la serra que 
cultivaven la vinya en vertiginoses terras-
ses i bancals avui coberts per la pineda. 
El Sendero de las Nieves és un antic ca-
rrerany construït a finals del segle XVI per 
abastir de gel de la serra a les poblacions 
de la plana. El Sendero de los Arrieros 
és un vell camí utilitzat pels traginers per 
transportar mercaderies amb mules de 
carga. I per últim, el Sendero del Molinero 
és una antiga pista que connectava el molí 
de farina amb la població de Medrano. 



Vista aèria del celler del Molar, amb les muntanyes de la Mola i lo Sarraí a l’horitzó. 
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A pocs quilòmetres del Molar, damunt les últimes 
fuetades de pedra llicorella del Priorat (una 
mica més al sud ja comencen els sòls argilocal-
caris i granítics del Montsant) s’ubica Mas dels 
Frares, una antiga masia cartoixana que, des 
de fa uns quants anys, acull el nostre celler.  

El mas, originari del segle XV, era un impor-
tant centre de producció de vi que depenia 
dels monjos cartoixans de l’abadia d’Esca-
ladei, l’orde monàstic contemplatiu fundat 
el 1084 a la Provença (Occitània) i conegut 
per la seva austeritat i rígids costums. El lema 
en llatí de la congregació ja és tota una de-
claració de principis: «Stat Crux dum volvitur 
orbis», la creu roman mentre gira el món. 

A banda de complir les regles i de viure iso-
lats, una de les principals preocupacions dels 
cartoixans era la d’esdevenir autosuficients. Per 
a aconseguir-ho, conreaven les millors terres 

que tenien a l’abast, escollint la ubicació de 
cada edifici segons la seva utilitat i eficiència. 
El singular enclavament de Mas dels Frares no 
és una excepció: la finca gaudeix d’un clima 
mediterrani suau i temperat que, a diferència de 
la resta del Priorat, permet el cultiu de l’olivera 
i del cereal. Per aquest motiu, Mas dels Frares 
és dels pocs masos de la comarca que disposa 
d’una mola de molí i d’una era de batre gra.

Les excel·lents condicions climatològiques de la 
finca van permetre als monjos elaborar el famós 
triumvirat mediterrani: vi, pa i oli. Tres aliments 
sagrats que convertiren Mas dels Frares en 
símbol de civilització, bonança i riquesa. Cinc-
cents anys més tard, seguim elaborant vi amb la 
mateixa il·lusió que els monjos cartoixans, esta-
blint un lligam ininterromput amb la seva obra i 
llegat. El vi del Priorat roman mentre gira el món.

Mas dels Frares, una masia 
cartoixana al sud-oest del Priorat 

El celler del Priorat

L’origen de 
la cartoxia 
d’Escaladei
Diu la llegenda que el rei Alfons I el 

Cast va decidir fer donació d’unes 

terres a l’orde de la Cartoixa 

perquè hi construïssin un monestir. 

Durant la recerca del lloc més 

adient, els cartoixans van trobar 

un pastor que els va explicar que 

en somnis veia uns àngels que 

pujaven al cel per unes escales 

repenjades a la soca d’un pi que hi 

havia al lloc on pasturava el seu ra-

mat. Els monjos ho van interpretar 

com un senyal de Déu i allí mateix 

van construir un petit claustre que 

seria l’origen de la Cartoixa de 

Santa Maria d’Escaladei, o el que 

és el mateix, l’escala cap a Déu.

Mas Viló
SEMICRIANÇA 2019

Garnatxa negra i carinyena

El nostre vi del Priorat més 
jove i fresc. Un esclat de 
fruits vermells i aromes 
de sotabosc mediterrani.

Clos Viló
CRIANÇA 2019

Carinyena i garnatxa negra

Equilibri perfecte de fruita 
madura i mineralitat, de 
carnositat i frescor.

Clos Viló
SEMICRIANÇA 2020 

Garnatxa negra

L’únic vi blanc del celler ela-
borat amb raïm de varietats 
negres que sobresurt per la 
seva potència i profunditat.

Essència Priorat
DOQ Priorat 

El lot format per dues ampolles de Mas Viló 2019 
i una ampolla de Clos Viló 2019, us perme-
trà descubrir la calidesa, mineralitat i energia 
d’una terra beneïda per a l’elaboració del vi.

  2374 19,95 €  2372 13,95 €   2378 14,50 €

  5038 47,85 €

Interior de l’antic celler cartoixà, amb els fudres de gran capacitat i el característic sostre de canyís de les edificacions del sud del Priorat.

Blanc de Noirs
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  03592 11,95 €

Medalla de bronze 
Decanter 2021

Medalla d’argent 
AWC Vienna 2021

VINYA 
Viticultura sostenible i poc intervencionista

Des de fa més de trenta anys treballem les nostres vinyes 
mitjançant una agricultura sostenible, tradicional i poc in-
tervencionista. Un art transmès de pares a fills que ens ha 
permès evitar l’ús de pesticides i herbicides en el nostre dia 
a dia, prevenint la pèrdua de biodiversitat i l’empobriment del 
sòl. A més, en els darrers anys, hem començat la conversió a 
ecològic, amb l’objectiu que d’aquí a pocs anys totes les nos-
tres vinyes, i les dels nostres viticultors, també ho siguin.

A Maset sabem que la qualitat del vi neix a la vinya. Per 
aquest motiu, portem un control exhaustiu de cada fase del 
procés vegetatiu (floració, poda, inflorescència, floració, qua-
llat, verol i verema) realitzant inspeccions periòdiques de les 
diferents vinyes que cultivem i recopilant la informació ne-
cessària per afrontar la verema amb les màximes garanties.

Els dies previs a la verema, realitzem controls de maduració 
diaris, controlant l’estat sanitari del raïm, el grau probable 
d’alcohol, l’acidesa i la maduració del pinyol. L’anàlisi d’aques-
ta informació ens permetrà escollir el dia i hora òptims per a 
recollir el raïm, adaptant cada recol·lecció a l’estil de vi.

Gràcies al treball i dedicació dels nostres viticultors, podem 
aconseguir vins amb personalitat pròpia, amb el punt òp-
tim de maduració i fidels a la terra que els veu néixer.

Cellers Maset, 
defensors d’un estil propi

Desena generació de la família 
Massana lligada al món del vi.

«Elaborem vins que transmeten 
il·lusió, mostrant el potencial 
de cada zona i controlant en tot 
moment, cada procés, des de la 
vinya fins a casa del client, però 
fugint d’esnobismes i clixés. 
Volem demostrar que el vi és 
per a tothom, recuperant el seu 
vessant més lúdic i festiu».

Marc Massana
Responsable del celler

Tres formes d’entendre el món del vi 

“Des de fa més de trenta 
anys treballem les nostres 
vinyes amb una agricultura 
sostenible, tradicional i 
poc intervencionista”

“Des del 2018 treballem amb 
la meitat de sulfits permesos 
obtenint vins més saludables”

CELLER 
Vinicultura honesta, sense 
defectes, afegint el menor 
nombre d’additius possible

Al celler treballem per a evitar al 
màxim els defectes, amb l’objectiu 
d’oferir vins per a ser gaudits, buscant 
un estil accessible, honest, saborós 
i de marcat caràcter mediterrani. 
Vins que enamorin des de la primera 
copa i que persisteixin en el paladar 
(i la memòria) una bona estona.

En el procés de vinificació no utilitzem 
sistemes de premsatge agressius. 
Treballem per sota del 60 % del rendi-
ment d’extracció per evitar danyar els 
components sòlids del raïm que poden 
traspassar aromes i sabors herbacis 
(rapa, pells i llavors) al vi. La fermentació 
es realitza amb llevats autòctons selec-
cionats que ens permeten conservar el 
caràcter i singularitat del terrer1. Només 
utilitzem clarificants d’origen vegetal, 
com la proteïna del pèsol o de la patata, 
obtenint vins aptes per a vegans. 
I per últim, afegim el menor nombre 
d’additius possibles i reduïm al màxim 
la manipulació humana, deixant que els 
vins expressin el seu potencial. Un bon 
exemple d’això és que des del 2018 tre-
ballem amb la meitat de sulfits perme-
sos pels òrgans legislatius, obtenint vins 
més saludables, digeribles i naturals.

NATURA 
Vins fruit d’una activitat humana 
sensible amb l’entorn

A Maset creiem que l’elaboració del vi ha 
d’anar de la mà d’una activitat humana 
sensible amb l’entorn, minimitzant la 
petjada de carboni des del celler al 
consumidor. Per aquest motiu, portem 
a terme iniciatives com la reducció del 
gruix de les ampolles, estalviant tones 
de vidre a l’any, l’ús de paper reciclat 
en totes les nostres publicacions o 
una prova pilot a Barcelona i Madrid 
per a conèixer la viabilitat d’utilitzar 
exclusivament vehicles elèctrics per a 
realitzar el servei d’entrega als nostres 
clients. Una anàlisi i millora continua de 
cada procés que ens permet reduir la 
nostra petja de carboni any rere any.

En definitiva, una visió equilibrada i sos-
tenible d’empresa que no viu d’esquena 
a l’entorn, sinó que valora el vi com a re-
sultat de la comunió de l’home i la natura 
i en què ambdós són igual d’importants.  

La Soledad 
Seguint els tres preceptes del celler, elabo-
rem aquest vi blanc reserva provinent de la 
nostra vinya de la Soledad. La verema del 
chardonnay va tenir lloc a principis d’agost 
del 2019. Un any marcat per les tempera-
tures suaus de la primavera i una pluvio-
metria ben distribuïda que van permetre 
una maduració lenta del raïm. Aquest fet, 
junt amb la gran qualitat del raïm, ens 
indiquen que serà un vi de gran recorregut.

La Soledad 2019 sobresurt per les seves 
aromes de fruita tropical (pinya), fruita 
amb os (albercoc) i iogurt de llimona 
sobre un delicat fons de vainilla, fum 
i mel. En boca és complex, amb molt 
bona acidesa i un final llarg i persistent.

Verema manual de vinyes velles de carinyena. Tancs troncocònics i cònics d’acer inoxidable on fermenta el most. 

1. Un terrer, més conegut amb el nom francès 
terroir, és un terreny amb unes característiques 
geològiques i geogràfiques concretes per al 
cultiu agrícola, en especial utilitzat per la vinya.
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Us presentem Col·lecció Supreme, la nostra 
selecció de vins monovarietals procedents 
del most flor de vinyes singulars i afinats 
en foudres de fusta de 5.000 litres.

A finals de novembre, els nostres enòlegs 
separen les millors botes de cada varietat per a 
elaborar els nostres vins Supreme. Vins ne-
gres acuradament escollits per a realitzar una 
criança més llarga gràcies a les seves intenses 
aromes, delicats tanins i excel·lent acidesa.

Els nostres vins Supreme realitzen un envelli-
ment de fins a 12 mesos en botes bordeleses 

de roure francès i posteriorment un afinament 
de 6 mesos en foudres de 5.000 litres de 
capacitat. Una criança mixta que ens permet 
arrodonir els seus tanins, guanyar complexitat i 
conservar intacta la seva expressió afruitada.

El lot Col·lecció Supreme està format per una 
ampolla de Cabernet Franc Supreme, una de 
Garnatxa Supreme, una de Graciano Supreme, 
una de Mencía Supreme, una de Monastrell 
Supreme i una de Tinta Fina Supreme.

Col·lecció Supreme
La selecció extraordinària 
de 6 dels nostres vins monovarietals

PRODUCCIÓ
LIMITADA
15.500 LOTS

50,95 €
  5037

Tota història té un principi i un final. L’inici 
d’aquesta comença el 2016, un any càlid i sec 
que ens va regalar una collita d’una qualitat 
sorprenent, molt per sobre de la mitjana dels 
darrers anys. En aquella verema, els equilibris 
de sucre i acidesa van ser immillorables grà-
cies a la concentració del raïm per falta d’ai-
gua. El merlot de la plana es va collir el 14 de 
setembre, mentre que el cabernet sauvignon 
de la serra el 2 d’octubre. En ambdós casos, el 
raïm va gaudir d’un excel·lent estat de salut.

Les dues varietats van fermentar per separat en 
tancs d’acer inoxidable a temperatura contro-
lada durant vint-i-un dies. Passat aquest temps, 
es van dipositar en botes de roure francès i 
americà de primer i segon any. A l’interior del 
celler, els vins van envellir durant 24 mesos a 
una temperatura constant d’entre 16 i 18 °C.

A principis d’octubre de 2018, Josep i Marc 
Massana van tastar les botes de la collita 2016 
i en van seleccionar les 100 millors: 70 de 
cabernet sauvignon i 30 de merlot. El cupat-
ge definitiu es va traspassar a un tanc d’acer 
inoxidable, dipòsit en què va reposar 12 mesos.

El vi es va embotellar a principis d’octubre 
de 2019 i es va deixar envellir en ampolla 24 
mesos més fins a assolir els 60 en total. Un 
llarg i laboriós procés de criança que ens ha 
permès afinar el temps i obtenir aquesta au-
tèntica obra d’art. Però com tota història té el 
seu final, encara que aquest final sigui, només, 
un altre principi. Esperem que el gaudiu.

  03761 15,25 €

Gran Selección 2016 
El llarg trajecte per a 
aconseguir l’excel·lència

«El saber envellir consisteix en conservar 
molt de temps les virtuts de la joventut». 

Émile Peynaud, pare de l’enologia moderna.



ÚLTIMES  
AMPOLLES

FORMAT 
MÀGNUM (1,5L)

ÚLTIMES  
AMPOLLES

MEDALLA GRAN OR
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5,60 €
  0367

5,35 €
  0362

5,80 €
  0368

Viña Selena
COLLITA 2020

DO Catalunya

Garnatxa negra 
i ull de llebre

Afruitat

Vi rosat semidolç amb 
intenses aromes de 
fruita vermella fresca.

Origen
COLLITA 2020

DO Catalunya

Garnatxa negra 
i ull de llebre

Lleuger

Innovació i tradició  
conjugades en un 
afruitat vi rosat.

Abadia 
Mediterrània 
Rosé
COLLITA 2020

Vi d’agulla

Garnatxa negra

Afruitat

El nostre vi rosat més 
refrescant i divertit.

4,95 €
  0352

6,05 €
  0357

6,75 €
  0354

11,15 €
  03591

9,95 €
  0355

8,35 €
  0356

Origen
COLLITA 2020

DO Catalunya

Macabeu, garnatxa 
blanca i xarel·lo

Afruitat

Elaborat seguint els 
mètodes ancestrals 
de les masies 
del Penedès.

Viña Selena
COLLITA 2020

DO Catalunya

Macabeu, garnatxa 
blanca i xarel·lo

Afruitat

Vi semidolç ideal per 
gaudir de la màgia 
del mediterrani.

Blanc de 
Blancs
COLLITA 2020

DO Penedès

Xarel·lo

Lleuger

Elaborat amb la 
varietat xarel·lo, 
l’autèntica joia 
del Penedès.

La Sínia
CRIANÇA 2019

DO Penedès

Xarel·lo

Criança en bota

Madur

Vi de paratge singular 
fermentat i envellit 
en bota d’acàcia.

Flor de Mar
COLLITA 2020

DO Penedès

Chardonnay

Afruitat

Elaborat amb 
chardonnay, el 
raïm blanc més 
popular del món.

Ibericus 
Verdejo
COLLITA 2020

IGP Vino de la Tierra 
de Castilla y León 

Verdejo

Afruitat

El vi més fragant 
de la nostra 
gamma Ibericus.

14,50 €
  2378

9,40 €
  0403

Clos Viló 
Blanc de 
Noirs
SEMICRIANÇA 2020

DOQ Priorat

Garnatxa negra

Curta criança en bota

Afruitat

Vi blanc del 
Priorat elaborat 
amb la varietat 
garnatxa negra.

Senderos 
del Molinero
SEMICRIANÇA 2020

DOCa Rioja

Macabeu

Criança en fudres de 
grans dimensions

Madur

Blanc i en fudre: l’altra 
cara de La Rioja.

Novell
El primer vi de l’any

6,95 €
  0351

NOVELL 2021

DO Penedès

Cupatge de varietats blanques

Afruitat

Després del frenesí de la verema, el most flor de les 
nostres varietats més aromàtiques fermenta en la quietud 
del celler. Un repòs que acaba el dia de Sant Martí, 
quan es degusta per primer cop aquest vi novell.

Ritual
COLLITA 2020

DO Penedès

Merlot i garnatxa 
negra

Afruitat

El nostre vi rosat més 
fragant i complex.

11,50 €
  0365

23,90 €
  035920 - 150 cl

11,95 €
  03592

RESERVA 2019

DO Penedès

Chardonnay

Criança en bota

Madur

La Soledad és un petit homenatge a les dones de postguerra. Un 
cant a l’esforç, tenacitat i perseverança de tota una generació de 
veus silenciades en la història. Un vi carregat de bellesa, però també 
de reivindicació. Empoderades, vives, lluitadores i plenes. És hora de 
restablir el relat femení. És hora de recuperar la veu de la Soledad. 

La Soledad

Medalla de bronze 
Decanter 2021

Medalla d’argent 
AWC Vienna 2021

*El color de l’ampolla pot variar segons existències.



VI ECOLÒGIC

ÚLTIMES 
AMPOLLES
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Ibericus 
Graciano
SEMICRIANÇA 2020

Vi singular

Morastell (graciano)

Curta criança en bota

Intens

Una petita joia 
vitivinícola 
autòctona de la 
península Ibèrica.

Mas Viló
SEMICRIANÇA 2019

DOQ Priorat

Garnatxa negra 
i carinyena

Criança en bota 
i afinament en ampolla

Intens

El vessant amable 
del nostre Priorat.

Clos Viló
CRIANÇA 2019

DOQ Priorat

Carinyena 
i garnatxa negra

Fermentació en 
àmfora, criança en 
bota i afinament 
en ampolla

Intens

Ceps vells de 60 
anys dels costers de 
la finca Sant Martí.

6,75 €
  03735

8,20 €
  0393

9,80 €
  2172

9,95 €
  0394

14,40 €
  2174

14,40 €
  0395

13,95 €
  2372

Gran 
Selección
GRAN RESERVA 2016

DO Catalunya

Cabernet sauvignon i merlot

Molt llarga criança en bota 
i afinament en ampolla

Intens

Fruit de la millor selecció de 
les nostres botes de cabernet 
sauvignon i merlot.

15,25 €
  03761

19,95 €
  2374

Crianza
CRIANÇA 2019

DOCa Rioja

Ull de llebre

Criança en bota 
i afinament en ampolla

Madur

Un vi per redescobrir 
els orígens de 
La Rioja.

Crianza
CRIANÇA 2017

DO Ribera del Duero

Ull de llebre 
(tinta del país)

Criança en bota 
i afinament en ampolla

Intens

Un Ribera del 
Duero de luxe 
per als paladars 
més exigents.

Reserva
RESERVA 2017

DOCa Rioja

Ull de llebre

Llarga criança en bota 
i afinament en ampolla

Madur

Vi negre reserva 
elaborat amb raïms 
procedents de les 
nostres millors 
finques de La Rioja.

Tempranillo
SEMICRIANÇA 2019

DOCa Rioja

Ull de llebre

Curta criança en bota 
i afinament en ampolla

Madur

Elaborat seguint el 
tradicional mètode 
de criança suau 
anomenat «maduració 
en celler».

Cosecha
COLLITA 2019

DO Ribera del Duero

Ull de llebre 
(tinta del país)

Intens

Ideal per conèixer 
el potencial de 
la coneguda 
denominació d’origen 
Ribera del Duero.

Origen
COLLITA 2020

DO Catalunya

Cabernet sauvignon 
i ull de llebre

Afruitat

Un homenatge 
a l’esforç i a la 
dedicació dels nostres 
avantpassats.

5,35 €
  0372

Roble
CRIANÇA 2018

DO Catalunya

Ull de llebre

Madur

El nostre vi negre ull 
de llebre elaborat en 
botes noves de roure 
francès i americà.

7,35 €
  03742

Gran Origen
CRIANÇA 2018

DO Catalunya

Cabernet sauvignon

Criança en bota

Intens

Elaborat amb 
cabernet sauvignon 
de dues parcel·les que 
es complementen.

7,35 €
  03741

Foc
RESERVA 2017

DO Penedès

Merlot

Llarga criança en bota 
i afinament en ampolla

Madur

Procedent de les 
nostres vinyes de 
merlot que creixen 
sota la influència del 
mar Mediterrani.

11,15 €
  03752

Viña Selena
COLLITA 2020

DO Catalunya

Cabernet sauvignon 
i ull de llebre

Afruitat

Vi negre semidolç, 
fresc i suau, elaborat 
amb ull de llebre.

8,35 €
  0377

Syrah
RESERVA 2017

DO Catalunya

Sirà

Llarga criança en bota 
i afinament en ampolla

Intens

Elaborat amb raïms 
de vinyes àrides de la 
serralada prelitoral.

11,50 €
  0378

Natura
CRIANÇA 2017

DO Penedès

Ull de llebre

Criança en bota 
i afinament en ampolla

Madur

El nostre primer 
vi d’elaboració 
100 % ecològica.

12,95 €
  0373

Cabernet 
Franc
SEMICRIANÇA 2020

DO Catalunya

Cabernet franc

Curta criança en bota

Afruitat

Un vi negre de clima 
mediterrani amb 
tendència continental, 
perfumat i delicat.

8,25 €
  03732

Gran Roble
RESERVA 2017

DO Penedès

Ull de llebre

Llarga criança en bota 
i afinament en ampolla

Madur

El nostre ull de llebre 
reserva de marcat 
caràcter mediterrani.

10,15 €
  03750

Cabernet 
Sauvignon
RESERVA 2017

DO Penedès

Cabernet sauvignon

Llarga criança en bota 
i afinament en ampolla

Intens

L’excepcionalitat 
sorgeix de la 
perseverança.

10,15 €
  03751

19,95 €
  03765

1777
RESERVA 2016

DO Penedès

Ull de llebre

Llarga criança en bota 
i afinament en ampolla

17.569 ampolles

Madur

Com a homenatge 
als fundadors de la 
dinastia Massana l’any 
1777, hem aplicat 
les tècniques més 
tradicionals al nostre 
millor raïm ull de llebre. 

Senderos de 
los Arrieros
SEMICRIANÇA 2020

DOCa Rioja

Ull de llebre

Criança en fudres de 
grans dimensions

Madur

Vi negre de La Rioja 
que recupera la 
criança en fudre.

9,40 €
  0402



CAVES 
ECOLÒGICS

SENSE 
ALCOHOL

CAVA 
DE POSTRES

ESTOIG 
INDIVIDUAL
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15,25 €
  033411

19,95 €
  0335

1917
BRUT NATURE GRAN RESERVA 2018

DO Cava

Xarel·lo, macabeu i pinot noir

36 mesos de criança

Producció limitada 9.999 ampolles

Madur

El nostre homenatge a Josep 
Massana Carbó, qui l’any 1917 va 
elaborar el nostre primer cava.

Vintage
BRUT NATURE GRAN RESERVA 2018

DO Cava

Xarel·lo, macabeu i parellada

36 mesos de criança

Madur

El veritable fruit de la 
perseverança i el saber fer.

L’avi Pau
BRUT NATURE GRAN RESERVA 2017

DO Cava

Xarel·lo, macabeu i chardonnay

36 mesos de criança

Producció limitada 19.580 ampolles

Madur

La llavor original d’un somni de més de dos 
segles que segueix avui més viu que mai.

6,70 €
  02601

9,90 €
  0332

10,15 €
  0327

Aurum
BRUT NATURE 
RESERVA 2018

DO Cava

Xarel·lo i chardonnay

24 mesos de criança

Lleuger

Deixeu-vos enlluernar 
per un cupatge 
únic de xarel·lo 
i chardonnay.

Zero
COLLITA 2020

Airén, verdejo 
i moscatell

Lleuger

La beguda més 
refrescant i saludable 
per gaudir al 
màxim de la vida.

9,90 €
  0331

Nectar White
SEMISEC 
RESERVA 2019

DO Cava

Xarel·lo, macabeu 
i parellada

24 mesos de criança

Lleuger

Perfecte per 
acompanyar les vostres 
millors sobretaules.

Ice Cocktail
SEMISEC 
RESERVA 2019

DO Cava

Xarel·lo, macabeu 
i parellada

24 mesos de criança

Lleuger

El nostre primer cava 
elaborat especialment 
per gaudir-lo amb gel.

Caves Tradicionals
COLLITA 2020

DO Cava

12 mesos de criança

Lleugers

Alegres, espontanis i frescs. Un tribut al nostre estil de vida mediterrani.

Caves Reserva
RESERVA 2019

DO Cava

Xarel·lo, macabeu i parellada

24 mesos de criança

Lleugers

Complexitat, elegància i distinció. El reflex fidel d’una tradició centenària.

Nu
DO Cava

Lleugers

Purs, genuïns i autèntics. Els primers caves ecològics del nostre celler.

SEMISEC

Xarel·lo, macabeu 
i parellada

6,30 €
  0311

SEMISEC RESERVA

8,95 €
  0321

BRUT 
RESERVA 2019

Xarel·lo, macabeu i parellada

24 mesos de criança

11,45 €
  0827

BRUT NATURE

Xarel·lo, macabeu 
i parellada

7,15 €
  0314

BRUT NATURE RESERVA

10,15 €
  0324

BRUT 
ROSÉ 2020

Trepat i garnatxa negra

12 mesos de criança

11,45 €
  0829

BRUT

Xarel·lo, macabeu 
i parellada

6,75 €
  0313

BRUT RESERVA

9,70 €
  0323

BRUT NATURE 
RESERVA 2019

Xarel·lo, macabeu i parellada

24 mesos de criança

11,45 €
  0828

BRUT ROSÉ

Trepat  
i garnatxa negra

8,20 €
  0316

26,40 €
  0325 - 150 cl

13,20 €
  0334 - 75 cl

Medalla d’argent 
Decanter 2021

Medalla d’argent 
AWC Vienna 2021

El vi més premiat del celler 

Guardonat amb 
6 medalles aquest 2021

Medalla d’or 
Vinari 2021

Medalla d’or 
Giroví 2021

Medalla d’or 
Vinduero 2021

Medalla d’or 
VinDuero 2021



Selecta Rioja
2 ampolles de Tempranillo 2019

2 ampolles de Crianza 2019

2 ampolles de Reserva 2017

La millor manera de conèixer 
l’ancestral art de l’envelliment 
en bota de roure a través de 
la varietat ull de llebre.
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Baviera 
Rossa
ESTIL ALEMANY 
(WEISSBIER)

IGP  Bayerisches Bier

Blat i ordi

50 cl

Cervesa artesanal 
rossa de blat 
elaborada seguint la 
recepta dels mestres 
cervesers de Baviera.

Pedro 
Ximénez
VI DOLÇ

DOP Montilla-Moriles

Pedro ximénez

Llarga criança en bota

Dolç natural

50 cl

Vi dolç elaborat a 
partir del tradicional 
procés d’«asoleo».

Vermouth
VERMUT

Cupatge de 
varietats blanques

Dolç natural

75 cl

Un llegat familiar 
on passat i present 
es fusionen 
harmònicament.

Baviera 
Torrada
ESTIL ALEMANY 
(WEISSBIER DUNKEL)

IGP  Bayerisches Bier

Blat i ordi

50 cl

Cervesa artesanal 
torrada de blat 
elaborada seguint la 
recepta dels mestres 
cervesers de Baviera.

Records
VI DOLÇ

Moscatell d’Alexandria

Criança dinàmica 
de 10 anys en bota

Producció limitada 
4.560 ampolles

Dolç natural

50 cl

Una solera de mistela 
elaborada amb most 
flor de raïm moscatell 
del litoral mediterrani.

Moscatell
VI DOLÇ

Moscatell d’Alexandria

Dolç natural

75 cl

El vi dolç ideal per 
acompanyar tot 
tipus de postres, 
foies i formatges.

Abadia 
Rossa
ESTIL BELGA 
(ABADIA)

Ordi

Malta

Doble fermentació

No filtrada

33 cl

Cervesa rossa 
d’abadia d’elaboració 
artesanal amb 
aromes de malt, 
poma i plàtan, que 
ret homenatge als 
mestres cervesers 
cistercencs.

Abadia 
Torrada
ESTIL BELGA 
(ABADIA)

Ordi

Doble malta

Doble fermentació

No filtrada

33 cl

Cervesa torrada 
d’abadia d’elaboració 
artesanal amb 
aromes de cafè, figa 
i regalèssia, que 
ret homenatge als 
mestres cervesers 
cistercencs.

2,50 €
  1015

2,90 €
  1035

2,90 €
  1025

2,75 €
  1055

9,20 €
  0347

9,45 €
  0343

2,85 €
  1065

14,10 €
  0348

7,60 €
  0349

Essència Priorat
2 ampolles de Mas Viló 2019

1 ampolla de Clos Viló 2019

El lot que us permetrà descobrir 
la calidesa, mineralitat i 
energia d’una terra beneïda 
per a l’elaboració del vi.

47,85 €
  5038

65,65 €
  5039

1917
1 ampolla 
de 1917 gran reserva 2018

2 copes de cava

El nostre homenatge a Josep 
Massana Carbó, qui el 1917 va 
elaborar el nostre primer cava.

24,95 €
  03351

Col·lecció Supreme
1 ampolla de Cabernet 
Franc Supreme 2019

1 ampolla de Garnatxa 
Supreme 2019

1 ampolla de Graciano 
Supreme 2019

1 ampolla de Mencía 
Supreme 2019

1 ampolla de Monastrell 
Supreme 2019

1 ampolla de Tinta Fina 
Supreme 2019

50,95 €
  5037

Abadia 
Nadal
ESTIL BELGA (ABADIA)

Ordi

Quàdruple malta

Doble fermentació

33 cl

El seu llarg procés de maduració, 
gairebé el doble del normal, ens 
proporciona una cervesa amb més 
cos i densitat i un intens sabor de 
cereal. Una tradició històrica, ideal 
per a combatre el fred i acompanyar 
els copiosos menjars nadalencs.

10,10 €
  3971

Oli d’oliva 
verge extra
DOP Siurana

Arbequina

50 cl

Oli d’oliva verge extra de categoria 
superior obtingut directament d’una 
selecció d’olives arbequines i només 
mitjançant processos mecànics.

*Disponible pròximament

Segons el refrany, n’hi ha per a tots els gustos i, 
per aquest motiu, des de Maset volem premiar 
als nostres clients més curiosos; aquells a qui 
us agrada tastar coses noves, els qui cada 
dia feu que Maset busqui la millor manera de 
sorprendre-us amb nous productes. Per aquesta 
raó, per la compra de 7 productes* diferents 
durant aquest any (amb un mínim de 3 am-
polles de cada un), sereu Client Premium.

ELS AVANTATGES DE SER CLIENT PREMIUM

Només per ser Client Premium, durant el 
pròxim any rebreu a casa, completament de 
franc, una selecció dels nostres productes 
com ja ho han estat les ampolles de Roble 
2018, Gran Roble 2017 i Vintage 2018 en 
formato mágnum (1,5 L) que ja han començat 
a rebre els nostres clients Premium 2020.

COM PUC SABER SI JA SOC CLIENT PREMIUM?

Sota les vostres dades postals, en el sobre 
d’aquesta revista, podreu veure quants productes 
us falten per ser Client Premium, o si ho preferiu, 
podeu consultar-ho a la vostra assessora vinícola.

C L I E N T

*Només aplicable a vins i caves.
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Trieu entre aquests regals per compres superiors a...

ESPECIAL NADAL 90 €

ESPECIAL NADAL 130 €

150 €

13 
%

 descompte

BONUS Assortiment de torrons   3619

TORRONS VICENS

Lot de 4 torrons artesanals elaborats per 
la família Vicens seguint les receptes 
tradicionals de l’autèntic Torró d’Agramunt.

1 torró dur d’ametlla de 80 g. 
1 torró tou d’ametlla de 80 g. 
1 torró de crema cremada de 80 g. 
1 torró de crocant d’ametlla de 80 g.

ESPECIAL NADAL 300 €

Aquestes promocions no són aplicables a altres ofertes i són vàlides fins a fi d’existències.

70 €

110 €

7%
 descompte

10 
%

 descompte

200 €

15 
%

 descompte

A prop de Burguillos de Cerro (Badajoz), en un enclavament 
privilegiat immers entre deveses de roures i alzines, des de 1960 
i després de 3 generacions, la família Villar Hernández continua 
elaborant els millors pernils i espatlles ibèriques. Una llarga tradició 
i saber fer que aquest any volem compartir amb tots vosaltres.  

*No inclou el suport.

Aconseguiu de franc aquesta 
magnífica espatlla per compres 
superiors a 300 €!
O per només 30 € més en compres superiors a 140 €

Embotits artesanals   3618

PEDRAGOSA

Enguany hem arribat a un acord amb la 
centenària casa Pedragosa de Caldes de Montbui 
per a oferir-vos un lot amb els seus embotits 
més saborosos i coneguts, tots ells elaborats 
amb carn de porc provinent exclusivament 
de proveïdors locals i lliures d’al·lèrgens.

1 llonganissa de 300 g. 
1 fuet de 220 g. 
1 xoriç estret de 220 g. 
1 sobrassada de 220 g.

Espatlla ibèrica d’engreix   3585

VILLAR

1 espatlla* d’entre 5 i 5,5 kg valorada en 80 €.

La Soledad 
Màgnum (1,5 L)
DO Pendès

  035920 23,90 €

Vintage 
Màgnum (1,5 L)
DO Cava

  0325 26,40 €

Ibericus Verdejo
IGP Vino de la Tierra 
de Castilla y León

  0356 8,35 €

Vermouth
  0343 9,45 €

Tap AntiOx
  3724 

Mas Viló
DOQ Priorat

  2372 13,95 €

Nu Brut Rosé
DO Cava

  0829 11,45 €

Refredador 
d’ampolles

  3550 

Glaçonera 
2 ampolles

  3559 

Set vinícola 
professional

  3560 

Syrah
DO Catalunya

  0378 34,50 €

Nu Brut Nature
DO Cava

  0828 34,35 €



  900 200 250         650 200 250maset.cat

VEURE 
RECEPTA

Directe del celler a casa seva

15,25 €
  033411

L’avi Pau i gall negre 
del Penedès amb 

escamarlans
Aquest Nadal us proposem maridar un magnífic L’avi Pau brut nature 

gran reserva 2017 amb un suculent gall negre del Penedès amb escamar-
lans de Vilanova i la Geltrú. Un mar i muntanya per partida doble, ja que tant 
les varietats del cava com els ingredients de la recepta comparteixen origen 

geogràfic i característiques gastronòmiques similars. Les vinyes de xarel·lo 
i macabeu es troben terra endins, a la plana del Penedès, molt a prop de les 

masies on es cria el gall negre del Penedès, mentre que el chardonnay prové 
de la serra litoral, a pocs quilòmetres del mar mediterrani, origen dels esca-

marlans de la recepta. A més, la intensitat i complexitat d’un cava gran reser-
va acompanyarà a la perfecció la intensitat i complexitat del plat, evitant que 

cap producte eclipsi a l’altre i que els puguem gaudir en màxima harmonia.




