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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 
14 d’agost de 2022 o fins a la fi d’existències.

info@maset.com
maset.cat

Segueixi’ns 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.

Les millors ofertes de l’estiu 
6 copes de regal o una espatlla reserva

Singular 
Petites microvinificacions d’edició limitada

Natura 
Nova gamma de vins ecològics

Els vins més frescos d’aquest estiu 
Gammes Vinya Selena i Abadia Mediterrània

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

Client Premium 
El club dels bons tastadors
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Com clasifiquem els 
nostres productes?
Descobriu les 5 característiques 
bàsiques d’un vi al nostre bloc

Josep Massana Noya
President de Cellers Maset

Més informació a maset.com/ca/blog

Estiu en 
bona companyia
L’estiu ja és aquí! L’època idònia per a recuperar els 
moments de distensió i companyonia al voltant d’una copa 
de vi, una de les màximes expressions d’afecte i cura que 
ens dediquem les famílies i les amistats al mediterrani. 
Però també un temps per a recordar el canvi de ritme i 
prioritats que vam emprendre fa dos anys i que ens va 
permetre tornar a valorar les coses importants de la vida.    

Durant aquest temps de reflexió, hem estat preparant els dos 
nous projectes del celler: la gamma Singular i la gamma de 
vins ecològics Natura, dues propostes vitivinícoles que neixen 
al voltant del nostre amor per la terra i per la cura del medi 
ambient. En l’endemig, hem aprofitat per renovar la imatge 
de les nostres gammes Vinya Selena i Ibericus, modificant 
l’embolcall, però mantenint la qualitat i el sabor de sempre.    

Les bones notícies no acaben aquí, ja que des de 
principis d’any diversos productes del celler han 
rebut premis i medalles en prestigiosos concursos 
internacionals. Un reconeixement del sector que ens 
omple de satisfacció i reforça l’aposta del celler en 
oferir vins i escumosos de la màxima qualitat.  

Des de Maset, esperem que aquest estiu tan esperat 
també sigui un estiu en bona companyia i ple de 
bons records. Nosaltres us oferim el millor que 
sabem fer per acompanyar, de la millor manera, 
aquesta època de l’any tan especial. Bon estiu!

Ja hem 
aconseguit els 
25.000 € de la 
beca Maset 2022     
Gràcies a la col·laboració dels nostres clients, 
ja hem recaptat els 25.000 € necessaris per a 
crear, per segon any consecutiu, la beca Maset 
amb col·laboració amb FECMA (Federación 
Española Contra el Cáncer de Mama). La 
quantitat es destinarà a un projecte d’investigació 
contra el càncer de mama gestionat pel 
prestigiós programa de beques SEOM 2022 
(Sociedad Española de Oncología Médica).   

L’import total s’ha recaptat gràcies a la 
venda de les 2.500 ampolles del nou cava 
Solidari del celler. Un èxit que demostra, 
un cop més, la implicació i solidaritat 
dels nostres clients en temes socials. 

Entreguem 
5.100 € per a 
ajudar dones 
que han sofert 
violència de 
gènere  
Durant la setmana del 7 al 13 de març, coincidint 
amb la celebració del Dia Internacional de la 
Dona, vam iniciar una campanya de recaptació de 
fons per a ajudar a dones que han sofert violència 
de gènere. En totes les comandes realitzades 
per telèfon o a la web maset.cat durant aquella 
setmana, el nostre celler donava 1 € a la Fundació 
Surt i a la Federación Nacional de Asociaciones 
de Mujeres Separadas y Divorciadas, entitats 
que gestionen diverses llars d’acollida.   

En finalitzar la setmana, més de cinc mil 
clients havien realitzat una comanda, 
ajudant a recollir la increïble xifra de 
5.100 €. L’import es destinarà a millorar les 
condicions d’aquestes cases d’acollida.



ESPATLLA 
VALORADA EN 60 €
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COPES DE REGAL 
PER LA COMPRA 
DE 12 AMPOLLES6

CLAREDAT 
BRILLANT

GESTIÓ
MEDIAMBIENTAL

RESISTÈNCIA DE 
TRENCAMENT

MILLORADA

RENTAT EN 
RENTAVAIXELLES 

CERTIFICAT

Us oferim les millors copes de la firma 
alemanya valorades en més de 7 € 
cadascuna en botigues especialitzades.Les 6 copes a escollir seran d’un únic model.

66,2 cl

9,5 cm 

13,5 cm

3538

Copa de vi de grans dimensions sense 
tija. La seva boca ampla i vora oberta 
són molt adequades per als negres d’alta 
acidesa i tanins moderats, ja que el vi 
es dirigeix cap a la vora de la llengua, 
augmentant la sensació afruitada i 
equilibrant-la amb l’elevada acidesa.

40,5 cl

8,3 cm

24,5 cm

3543

Copa de vi de mida mitjana. La seva 
obertura, més estreta que el seu cos, 
ajuda a concentrar les aromes més 
volàtils del vi (aromes primaries de fruita 
i de flors), mentre que la seva curvatura 
dirigeix el vi a la punta de la nostra 
llengua reduint l’acidesa i potenciant 
les sensacions afruitades. A més, la 
seva llarga tija és ideal per a conservar 
la temperatura correcta de servei.

29 cl

8,25 cm 

26 cm

3545

Copa de vi escumós dissenyada 
especialment per gaudir de caves joves 
i reserva. La seva estructura tipus tulipa 
concentra les aromes i evita que el 
carbònic escapi. A més, la seva curvatura 
dirigeix el vi a la punta de la nostra llengua 
per reduir l’acidesa natural del cava.

64,5 cl

10,2 cm

25,5 cm

3542

Copa bordelesa de grans dimensions. 
La seva gran obertura maximitza el 
contacte del vi amb l’aire, facilitant la seva 
oxigenació i l’aparició de les aromes de 
criança (més pesades). A més, la seva boca 
ampla i recta és ideal per a la degustació 
dels vins negres més tànics i poc àcids, 
ja que dirigeix el vi cap al centre de la 
llengua, creant una harmonia entre les 
sensacions a fruita, tanins i acidesa.

En totes les compres superiors a 150 € podeu aconseguir, 
de regal, una espatlla reserva de la coneguda marca Villar. 
Si ho preferiu, també podeu obtenir l’espatlla en totes les 
compres superiors a 100 € amb un cost addicional de 20 €. 

L’espatlla reserva Duroc Villar, d’entre 4,5 i 5,5 kg, procedeix de la 
raça de porc blanca Duroc, una de les més apreciades del mercat 
gràcies a la suavitat de la seva carn. Les espatlles es curen 9 mesos 
en assecadors situats a Soria, a més de 1.000 metres d’altitud, en 
un clima fred i constant. Un lent procés de curació que li aporta 
una aroma molt suau i un sabor deliciós i lleugerament dolç. 

Aconseguiu aquesta 
magnífica espatlla reserva 
Duroc de regal!

Més de cinc segles avalen la regió alemanya 
de Lausitz com a pionera en la fabricació de 
cristalleria d’excel·lent qualitat. Una llarga 
tradició que ha portat a Stölzle Lausitz a ser 
reconeguda internacionalment i a exportar les 
seves copes, lliures de plom, a tot el món.

Per aquest motiu, el sommelier del nostre 
celler ha seleccionat especialment per als 
nostres clients la sèrie Quatrophil, una col·lec-
ció de copes de disseny modern i atemporal 
de gran brillantor i extraordinària duresa.

Maset us regala les millors 
copes de la luxosa marca 
alemanya Stölzle Lausitz

Gran 
Sommelier
Per a negres criança, 
reserva i gran reserva.

Sommelier 
versàtil
Per a blancs, rosats i negres 
joves. Negres semicriança i 
criança. Caves gran reserva.

Sommelier 
de cava
Per a caves joves i reserva.

Petit 
Sommelier
Per a negres criança, 
reserva i gran reserva.

Sense lactosa Sense sojaSense gluten

  35861 - Aquesta oferta no és aplicable a la promoció de copes ni a cap altra.
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Tenim el plaer de presentar-vos el projecte Singular, 
petites microvinificacions d’edició limitada elabo-
rades pels nostres enòlegs amb l’objectiu d’experi-
mentar i descobrir totes les possibilitats del vi. Cada 
elaboració presentarà unes característiques extraor-
dinàries, ja sigui pel seu singular origen, les varietats 
de raïm utilitzades, el tipus de viticultura emprat, 
l’edat de les vinyes o les tècniques de vinificació.

Aquestes petites microvinificacions, que sobresor-
tiran per la seva increïble qualitat i originalitat, ens 
ajudaran a conèixer els vins i escumosos menys 
convencionals i a descobrir la vessant més des-
coneguda del món del vi. Des del celler, ens faria 
molta il·lusió que ens acompanyéssiu en aquesta 
nova aventura i que puguem aprendre i gaudir 
plegats del projecte Singular, una reserva ines-
gotable de nous plaers i sensacions gustatives.

Singular Xarel·lo 
Biodinàmic 2021
El primer Singular que veu la llum és un vi blanc 
jove d’agricultura biodinàmica elaborat amb la 
varietat xarel·lo. Per a fer-ho possible, ens hem 
associat amb un grup de 12 viticultors biodinà-
mics del Penedès que, des del 2015, practiquen 
agricultura biodinàmica certificada. Junts en-
carem aquest repte, amb ganes d’aprendre i 
compartir nous coneixements i experiències.

Aquest estiu donem el tret de sortida 
al nou projecte Singular amb el 
llançament d’un sorprenent vi blanc 
de xarel·lo elaborat mitjançant 
agricultura biodinàmica.

El projecte Singular

El calendari biodinàmic
Des de el 2010, l’agricultora alemanya Maria Thun i el seu fill 
Matthias Thun, deixebles destacats de Rudolph Steiner, publi-
quen el llibre When Wine Tastes Best: A Byodinamic Calendar for 
Wine Drinkers. (Quan el vi té més bon gust: un calendari biodi-
nàmic per a amants del vi). En ell ens expliquen que les percep-
cions sensorials i organolèptiques del vi són diferents segons la 
constel·lació dominant. En la següent gràfic, podem veure quins 
són els millors dies per a tastar el nostre vi blanc Singular.

Origen de l’agricultura 
biodinàmica
L’agricultura biodinàmica és un mètode d’agricultura ecològi-
ca nascut el 1924 de les conferències impartides per l’austríac 
Rudolf Steiner, filòsof, erudit, metge i fundador de la Societat 
Antroposòfica, un moviment de comprensió global de l’home i 
del món. El mètode biodinàmic es caracteritza per fer servir de 
forma responsable els recursos naturals, retornant a la terra 
més del que se li treu; per no utilitzar fertilitzants, pesticides 
ni herbicides d’origen sintètic en sòls i plantes; i per l’ús d’un 
calendari astronòmic per dur a terme les tasques principals 
de la vinya i el celler. Però pel que realment és coneguda l’agri-
cultura biodinàmica és pels seus 10 preparats que nodrei-
xen i regeneren la vida al sòl, destacant el P500 i el P501. 

El preparat P500, compost de vaca, s’enterra en una banya de 
boví durant els sis mesos de tardor-hivern. Passat aquest temps, 
el preparat es dissol en aigua, es dinamitza i es polvoritza sobre 
el sòl, aportant una gran quantitat de microorganismes i energia. 
De la mateixa manera, el P501, silici en pols, també s’enterra 
dins d’una banya de boví durant els sis mesos de primavera-es-
tiu. Seguidament, es dissol en aigua, es dinamitza i es polvoritza 
sobre les plantes, reforçant l’estructura i les seves defenses.

Una metodologia a la 
vinya... i al celler!
El mètode biodinàmic no només s’aplica a la vinya. Al celler també 
s’han de complir certs requisits per a poder certificar el vi com 
a biodinàmic. La fermentació alcohòlica s’ha de dur a terme 
amb llevats autòctons i de forma espontània, només es poden 
utilitzar clarificants d’origen natural, i es minimitza l’ús de sulfits 
gairebé al límit. També es recomana maximitzar l’ús de tècniques 
de gravetat al celler per reduir al mínim les emissions de CO2 a 
l’atmosfera. Un seguit de tècniques que el nostre celler també 
ha incorporat en la majoria de vins d’elaboració  tradicional.

El terme biodinàmica prové del grec bios (vida) i dynamis 
(força), amb el significat de treballar d’acord amb 

les energies de la vida i els cicles vitals, cercant una 
simbiosi entre l’home i la terra, i procurant assegurar 

la salut del sòl, la fauna autòctona i les plantes.

De dalt a baix: preparat P500 amb el compost de vaca 
dins la banya de boví; vinya de Sant Martí Sarroca amb 

coberta vegetal; i pollets de griva entre les vinyes.

Voleu més informació?
Descobriu més sobre l’agricultura 
biodinàmica al nostre bloc.

Singular 
Xarel·lo Biodinàmic
COLLITA ECOLÒGIC I BIODINÀMIC 2021

DO Penedès

Xarel·lo

Afruitat

De color groc llimona amb reflexos 
verdosos. Aromes de fruita blanca 
madura, fruita amb os, cítrics i flor blanca. 
Lleugers records tropicals, herbacis i 
anisats. En boca és fresc, salí i amb el 
característic final amarg de la varietat.

  03594 - 12,90 €

Segons el calendari biodinàmic 
de tast, els millors dies per 
tastar el vi blanc Singular 
Xarel·lo Biodinàmic són:

Medalla d’argent 
Tastavins 2022
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Enguany també surt a la llum la gamma Natu-
ra, la nova família de vins negres del Penedès 
provinent d’agricultura ecològica. Aquest tipus 
d’agricultura, molt més respectuosa amb el medi 
ambient perquè no utilitza ni pesticides ni herbi-
cides, afavoreix el manteniment de la biodiver-

sitat a la vinya i al seu entorn. Per aquest motiu, 
en les etiquetes hi són representades diferents 
espècies animals, indicadores de biodiversitat, 
que podem trobar passejant entre les nostres 
vinyes: una perdiu roja, una guineu i un cabirol. 

Natura 
Nova gamma 
de vins negres ecològics

Agricultura ecològica

Perdiu roja
La perdiu roja (Alectoris rufa) 
és un ocell sedentari, força 
sorollós i incapaç de fer vols 
llargs, que nia enmig de les 
nostres vinyes de garnatxa 
negra. Té les potes i el bec 
vermells i els laterals travessats 
per unes bandes alternades 
amb els colors blanc, vermell i 
gris resseguits per una fina línia 
negre. S’alimenta d’insectes, 
llavors, gra, fruits, flors i cara-
gols, ajudant a controlar les 
plagues d’insectes i promovent 
la biodiversitat de l’entorn. 

Guineu
La guineu (Vulpes vulpes) és 
un animal solitari de la família 
dels cànids, d’uns 80 cm de 
llarg i entre 4 i 8 kg, fàcilment 
reconeixible per les orelles 
punxegudes i l’espessa cua que 
sobresurten damunt l’herba de 
les nostres vinyes al capvespre. 
Viu en zones boscoses i s’ali-
menta de petits mamífers, lla-
gostes, fruites i baies, ajudant a 
controlar les plagues de conills.

Cabirol
El cabirol (Capreolus capreo-
lus) és un cèrvid força poruc, 
d’uns 70 cm d’altitud i entre 
15 i 30 kg, que ens visita al 
crepuscle, quan surt de les 
zones boscoses adjacents a 
les nostres vinyes properes a la 
serra prelitoral per a alimen-
tar-se d’herba i brots tendres. 
La seva presència ajuda a 
mantenir a ratlla el sotabosc 
mediterrani i a evitar incendis.

L’agricultura ecològica combina la tradició, la innovació i la ciència per afavorir el medi ambient i 
promou relacions justes i una bona qualitat de vida per a tots els que hi participen. Aquest tipus d’agri-
cultura permet que la planta es desenvolupi completament i que el fruit sigui una expressió autèntica 
del seu lloc d’origen. A més, el vi resultant transmetrà la personalitat d’una matèria intensa i viva.

Les claus de l’agricultura ecològica:

Ecològic, orgànic o biològic?
Quin és el terme correcte per a referir-se als vins elaborats mitjançant agricultura ecològica? No hi 
ha una resposta correcta i depèn més de la tradició de cada zona. Als països anglosaxons i Amèri-
ca del sud s’utilitza el terme orgànic. En canvi, a l’estat espanyol i Alemanya prefereixen fer servir 
l’adjectiu ecològic, mentre que a França i Itàlia es refereixen a aquest tipus de vins com a biològics. 

Ús responsable 
de l’energia i dels 
recursos naturals

Manteniment 
de la qualitat 

de l’aigua

Millora de la 
fertilitat del sòl

Manteniment de 
la biodiversitat

Tres espècies indicadores de biodiversitat

  0374 - 8,90 € *A la venda pròximament.

Natura Criança
CRIANÇA 2019

DO Penedès

Merlot, cabernet sauvignon i garnatxa negra

Criança en bota i afinament en ampolla

Madur

De color cirera picota amb suaus 
reflexos robí. Aromes intenses de fruita 
vermella madura i sotabosc mediterrani 
sobre un fons anisat i balsàmic. 
Fragants records florals i de criança. 
En boca és suau, amable i amb un final 
llarg i persistent a fruita vermella.

Natura Garnatxa
COLLITA 2021

DO Penedès

Garnatxa negra

Maceració carbònica

Afruitat

De color cirera amb reflexos púrpura. 
En nas destaca per les seves intenses 
aromes de fruita vermella i negra, flors i 
espècies sobre un fragant fons balsàmic. 
Records de piruleta i sotabosc mediterrani. 
En boca és fresc i llaminer, amb un 
final suau i excepcionalment afruitat.

Natura Reserva
RESERVA 2018

DO Penedès

Cabernet sauvignon i merlot

Criança en bota i afinament en ampolla

Intens

De color granat amb suaus reflexos robí. 
Intenses aromes de fruita negra sobre un 
fragant fons especiat, herbari i balsàmic. 
Records de xocolata i tabac. En boca és 
elegant, amb tanins madurs i un final llarg 
i persistent de fruita negra i torrefactes.

  0373 - 9,50 €
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Vinya Selena
Suavitat amb 
un punt de dolçor
De raïm en el punt just de maduració elaborem la nostra gam-
ma Vinya Selena. Després d’una premsada suau, el most flor 
fermenta un parell de setmanes en tancs d’acer inoxidable a 
temperatura controlada. Acabada la fermentació, afegim most 
fresc per endolcir lleugerament i obtenir un vi sorprenentment 
afruitat, suau i amb el punt òptim de frescor. La porta d’en-
trada perfecta per a descobrir el meravellós món del vi.

NEGRE COLLITA 2021

DO Catalunya 

Garnatxa negra i cabernet sauvignon

Afruitat

De color robí amb suaus reflexos 
violacis. Aromes de fruita vermella i 
negra madura sobre un fons cítric i 
especiat. Fragants records de regalèssia 
i menta. En boca és suau, untuós i 
molt afruitat. Final llarg i persistent.

ROSAT COLLITA 2021

DO Catalunya

Garnatxa negra i trepat

Afruitat

De color rosat pàl·lid. Aromes de fruita 
vermella i piruleta sobre un fons cítric. 
Records d’anís i llaminadura. En boca és 
dolcenc, molt afruitat i amb un final llarg 
i refrescant de préssec i herba fresca.

BLANC COLLITA 2021

DO Catalunya

Xarel·lo, macabeu, sauvignon blanc 
i moscatell de Frontignan

Afruitat

De color groc pàl·lid amb reflexos 
verdosos. Aromes de fruita amb os, 
plàtan i llaminadura sobre un fons 
cítric i floral. Records d’herba fresca 
acabada de tallar. En boca és dolcenc, 
fresc i molt afruitat. Final lleugerament 
amarg amb records herbacis.

  0377 - 6,90 €   0357 - 6,40 €   0367 - 5,95 €

Muscat
COLLITA 2021

Moscatell de Frontignan

Afruitat

De brillant color rosat. Aromes de fruita 
vermella, fruita amb os i cítrics sobre 
un refrescant fons d’herba acabada 
de tallar. Subtils records de piruleta i 
anís. En boca és fresc, dolcenc i amb 
un final lleugerament espurnejant.

Verdejo
COLLITA 2021

Verdejo

Afruitat

De color groc llimona amb reflexos 
verdosos. Aromes de fruites amb os i 
tropicals sobre un fons cítric, floral i 
herbaci. Records de plàtan. En boca 
és fresc, afruitat i amb una bombolla 
fina i espurnejant. Final lleugerament 
amarg, característic de la varietat.

Rosé
COLLITA 2021

Garnatxa negra

Afruitat

De brillant color rosat. Aromes de fruita 
vermella, fruita amb os i cítrics sobre 
un refrescant fons d’herba acabada 
de tallar. Subtils records de piruleta i 
anís. En boca és fresc, dolcenc i amb 
un final lleugerament espurnejant.

  0358 - 6,00 €   0368 - 6,15 €   03581 - 6,15 €

Abadia 
Mediterrània
Brisa de joventut
Gaudiu dels nostres vins d’agulla natural elabo-
rats amb el most flor de raïm i fermentats a baixa 
temperatura. Aquest delicat procés d’elaboració 
ens permet obtenir vins sorprenentment frescos i 
afruitats, amb una bombolla fina i ben integrada.Els vins 

més 
frescos 
d’aquest 
estiu
La influència del Mediterrani en els 
nostres vins és indubtable, i quina 
millor forma que capbussar-nos 
literalment en ell que a través de 
les nostres gammes Vinya Selena 
i Abadia Mediterrània. Vins suaus, 
sorprenentment afruitats i molt re-
frescants amb els que podrem gaudir, 
encara més, de la màgia de l’estiu.



BAIXA 
GRADUACIÓ

ÚLTIMES 
AMPOLLES
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Abadia 
Mediterrània 
Muscat
COLLITA 2021

Vi d’agulla

Moscatell de Frontignan

Afruitat

Vi blanc d’agulla 
de baixa graduació 
alcohòlica (7,5 % vol.).

5,25 €
  0352

6,00 €
  0358

6,15 €
  03581

6,40 €
  0357

7,15 €
  0354

8,85 €
  0356

Origen
COLLITA 2021

DO Catalunya

Xarel·lo, macabeu, 
sauvignon blanc 
i moscatell de 
Frontignan

Afruitat

Elaborat seguint els 
mètodes ancestrals 
de les masies 
del Penedès.

Abadia 
Mediterrània 
Verdejo
COLLITA 2021

Vi d’agulla

Verdejo

Afruitat

Vi blanc d’agulla, fresc 
i tropical, elaborat 
amb verdejo.

Vinya Selena
COLLITA 2021

DO Catalunya

Xarel·lo, macabeu, 
sauvignon blanc 
i moscatell de 
Frontignan

Afruitat

Vi semidolç ideal per 
gaudir de la màgia 
del mediterrani.

Blanc de 
Blancs
COLLITA 2021

DO Penedès

Xarel·lo

Lleuger

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

9,95 €
  0355

Flor de Mar
COLLITA 2021

DO Penedès

Chardonnay

Afruitat

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

Ibericus 
Verdejo
COLLITA 2021

Vi singular 

Verdejo

Afruitat

El vi més fragant 
de la nostra 
gamma Ibericus.

11,80 €
  03591

La Sínia
CRIANÇA 2020

DO Penedès

Xarel·lo

Criança en bota

Madur

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

Ibericus 
Garnatxa 
Blanca
COLLITA 2021

Vi singular

Garnatxa blanca

32.125 ampolles

Afruitat

L’expressió més 
sincera de la varietat 
garnatxa blanca.

7,45 €
  0359

12,20 €
  2253

12,90 €
  03594

5,95 €
  0367

5,65 €
  0362

6,15 €
  0368

8,70 €
  0363

Pazo 
de Oiras
COLLITA 2021

DO Rías Baixas

Albarinyo

Afruitat

Un albarinyo amb un 
origen de llegenda.

Singular
COLLITA ECOLÒGIC 
I BIODINÀMIC 2021

DO Penedès

Xarel·lo

Afruitat

El nostre primer vi 
provinent d’agricultura 
biodinàmica.

Vinya Selena
COLLITA 2021

DO Catalunya

Garnatxa negra 
i trepat

Afruitat

Vi rosat semidolç amb 
intenses aromes de 
fruita vermella fresca.

Origen
COLLITA 2021

DO Catalunya

Garnatxa negra 
i trepat

Lleuger

Innovació i tradició  
conjugades en un 
afruitat vi rosat.

Abadia 
Mediterrània 
Rosé
COLLITA 2021

Vi d’agulla

Garnatxa negra

Afruitat

El nostre vi rosat més 
refrescant i divertit.

Merlot
COLLITA 2021

DO Penedès

Merlot

Afruitat

Fruit dels nostres 
raïms de merlot 
banyats pel sol i 
acaronats per la 
brisa marina.

COLLITA 2021

DOCa Rioja

Ull de llebre blanc

Afruitat

Una exòtica varietat 
només disponible 
a La Rioja.

Blanc
COLLITA 2021

DO Penedès

Moscatell de 
Frontignan, 
sauvignon blanc i 
gewürztraminer

Afruitat

Rosat
COLLITA 2021

DO Penedès

Merlot i garnatxa 
negra

Afruitat

Eufòria
La nostra gamma 
Eufòria és una crida 
a l’entusiasme i a la 
passió desfermada, 
a la vida plena i 
enèrgica, als dies 
generosos. Dos 
vins de marcat 
caràcter mediterrani 
que destil·len a 
la perfecció el 
desig de compartir 
bons moments i 
d’esprémer cada 
instant com si fos el 
darrer. Perquè, què 
seria la vida sense 
una mica d’eufòria?

11,95 €
  03593

11,95 €
  0365

9,10 €
  0401

Senderos 
de las Nieves
Entre ceps d’ull de llebre 
blanc, al sud-oest de Medrano 
(La Rioja Alta), transcorre el 
Sendero de las Nieves, un 
antic corriol construït a finals 
del segle XVI per a abastir 
de gel a les poblacions 
properes. En el seu record, 
elaborem aquest excel·lent 
vi blanc complex i afruitat, 
el nostre humil homenatge 
a la seva memòria i llegat. 



MACERACIÓ 
CARBÒNICA

ÚLTIMES 
AMPOLLES

NOVA
COLLITA*

*A la venda pròximament.
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Origen
COLLITA 2021

DO Catalunya

Cabernet sauvignon 
i ull de llebre

Afruitat

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

5,70 €
  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.

7,95 €
  03742

Gran Origen
CRIANÇA 2018

DO Catalunya

Cabernet sauvignon

Criança en bota

Intens

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

7,95 €
  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.

11,80 €
  03752

Vinya Selena
COLLITA 2021

DO Catalunya

Garnatxa negra i 
cabernet sauvignon

Afruitat

Vi negre semidolç, 
fresc i suau, elaborat 
amb un cupatge de 
varietats negres.

6,90 €
  0377

CRIANÇA 
ECOLÒGIC 2019

DO Penedès

Merlot, cabernet 
sauvignon i 
garnatxa negra

Criança en bota i 
afinament en ampolla

Madur

Un cupatge de 
varietats negres, 
representatives 
del Penedès.

COLLITA 
ECOLÒGIC 2021

DO Penedès

Garnatxa negra

Maceració carbònica

Afruitat

La nostra garnatxa 
ecològica elaborada 
mitjançant maceració 
carbònica.

9,50 €
  0373

8,90 €
  0374

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.

10,75 €
  03750

Cabernet 
Sauvignon
RESERVA 2017

DO Penedès

Cabernet sauvignon

Llarga criança en bota 
i afinament en ampolla

Intens

L’excepcionalitat 
sorgeix de la 
perseverança.

10,75 €
  03751

Syrah
RESERVA 2018

DO Catalunya

Sirà

Llarga criança en bota 
i afinament en ampolla

Intens

Elaborat amb raïms 
de vinyes àrides de la 
serralada prelitoral.

Ibericus Garnatxa
COLLITA 2021

Vi singular

Garnatxa negra

66.250 ampolles

Afruitat

La varietat negra autòctona amb 
més prestigi internacional.

7,80 €
  03731

Ibericus Mencía
SEMICRIANÇA 2021

Vi singular

Mencía

33.500 ampolles

Afruitat

Tota la frescor de l’atlàntic 
en un vi negre.

8,60 €
  03737

8,70 €
  0393

10,40 €
  2172

10,55 €
  0394

15,25 €
  2174

15,25 €
  0395

Mas Viló
SEMICRIANÇA 2020

DOQ Priorat

Garnatxa negra 
i carinyena

Criança en bota i 
afinament en ampolla

Intens

El vessant amable 
del nostre Priorat.

14,80 €
  2372

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.

Castillo 
de Urtau
CRIANÇA 2019

DO Ribera del Duero

Tinta del país 
(ull de llebre)

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 2020

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».

Castillo 
de Urtau
COLLITA 2020

DO Ribera del Duero

Tinta del país 
(ull de llebre)

Intens

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

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.

21,15 €
  2374

Abadía 
Antigua
COLLITA 2021

IGP Vino de la 
Tierra de Castilla

Sirà

Intens

Vi negre intens i 
càlid procedent de la 
meseta castellana.

6,50 €
  0472

1777
RESERVA 2016

DO Penedès

Ull de llebre

Llarga criança en bota 
i afinament en ampolla

17.620 ampolles

Madur

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

Natura
Vins negres del Penedès provinents 
d’agricultura ecològica.

21,15 €
  03765

12,20 € 24,85 €
  0378 - 75 cl   03782 - 150 cl



SENSE 
ALCOHOL

CAVA 
DE POSTRES

ESTOIG 
INDIVIDUAL
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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

6,70 €
  0311

SEMISEC RESERVA

9,50 €
  0321

BRUT RESERVA 
ECOLÒGIC 2019

Xarel·lo, macabeu i parellada

24 mesos de criança

11,95 €
  0827

BRUT NATURE

Xarel·lo, macabeu 
i parellada

7,60 €
  0314

BRUT NATURE RESERVA

10,75 €
  0324

BRUT 
ROSÉ ECOLÒGIC 2020

Trepat i garnatxa negra

12 mesos de criança

11,95 €
  0829

BRUT

Xarel·lo, macabeu 
i parellada

7,15 €
  0313

BRUT RESERVA

10,30 €
  0323

BRUT NATURE RESERVA 
ECOLÒGIC 2019

Xarel·lo, macabeu i parellada

24 mesos de criança

11,95 €
  0828

BRUT ROSÉ

Trepat  
i garnatxa negra

8,70 €
  0316

15,95 €
  033411

21,15 €
  0335

1917
BRUT NATURE GRAN RESERVA 
ECOLÒGIC 2018

DO Cava

Xarel·lo, macabeu i pinot noir

36 mesos de criança

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 
ECOLÒGIC 2018

DO Cava

Xarel·lo, macabeu i chardonnay

36 mesos de criança

29.915 ampolles

Madur

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

7,10 €
  02601

10,50 €
  0332

10,75 €
  0327

Aurum
BRUT NATURE 
RESERVA 2019

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 2021

Airén, macabeu 
i moscatell

Lleuger

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

10,50 €
  0331

Nectar White
SEMISEC 
RESERVA 2019

DO Cava

Xarel·lo, macabeu 
i parellada

24 mesos de criança

Lleuger

Perfecte per 
acompanyar les 
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.

13,95 € 27,95 €
  0334 - 75 cl   0325 - 150 cl
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Els Ambaixadors Maset 
ja l’estan rebent de franc
A Maset valorem enormement la seva confiança. Per 
aquest motiu, tots aquells clients que ens van presen-
tar al seu cercle d’amistats durant el primer trimestre 
d’aquest any ja han començat a rebre una ampolla 
màgnum (1,5 L) del nostre vi negre reserva Syrah 2018.

27,95 €
  0325 - 150 cl

24,85 €
  03782 - 150 cl

Màgnum
BRUT NATURE GRAN RESERVA 2018

DO Cava

Xarel·lo, macabeu i parellada

36 mesos de criança

Format màgnum - 1,5 L

Madur

De les millors vinyes de macabeu, xarel·lo i parellada neix el 
nostre cava més tradicional. Elaborat seguint les tècniques 
artesanals més antigues combinades amb la tecnologia més 
innovadora, Vintage és el resultat d’envasar el temps. Un llarg i 
laboriós procés de més de 36 mesos que ens permet convertir 
el vi en aquest gran cava. El veritable fruit de la perseverança.

Màgnum
RESERVA 2018

DO Catalunya

Sirà

Llarga criança en bota i afinament en ampolla

Format màgnum - 1,5 L

Intens

Vi elaborat amb raïm de la varietat sirà cultivat en vinyes 
àrides de la serralada prelitoral, a 400 m d’altitud. Un paratge 
vinícola mil·lenari banyat per la llum del mediterrani i acaronat 
per la suau trobada de dos vents dominants, el cerç i el garbí.

Syrah 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.

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.

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.

2,65 €
  1015

2,95 €
  1025

2,90 €
  1055

2,95 €
  1065

per la compra de 24 ampolles
GOTS DE FRANC2 

*Aplicable a vins i caves.

Els Client Premium 2021 ja han començat a rebre els dos 
primers productes de franc d’aquest any. En aquesta 
primera entrega podran gaudir de la calidesa i complexitat 
d’1 ampolla d’Ibericus Garnatxa 2021 i d’1 ampolla d’Ibericus 
Garnatxa Blanca 2021. No voleu ser Client Premium 2022?

AVANTATGES DE SER CLIENT PREMIUM 
Només per ser Client Premium 2022, durant el pro-
per any rebreu a casa vostra, completament de 
franc, una selecció de les nostres novetats.

COM SER CLIENT PREMIUM 
Per la compra de 7 productes* diferents du-
rant aquest any (amb un mínim de 3 ampo-
lles de cada un), sereu Client Premium.

COM SABER SI JA SOC CLIENT PREMIUM 
Sota les vostres dades postals, en el sobre d’aques-
ta revista, podreu veure quants productes us fal-
ten para ser Client Premium. També podeu consul-
tar-ho amb la vostra assessora vinícola trucant al 
900 200 250 o enviant un correu a info@maset.com.

C L I E N TVintage

Vermouth
VERMUT

Cupatge de 
varietats blanques

Dolç natural

75 cl

Un llegat familiar 
on passat i present 
es fusionen 
harmònicament.

9,95 €
  0343



Perquè l’eufòria dura com un vi, que és curt o és etern segons el pòsit que deixa en la nostra 
memòria. Com una cançó. Com un viatge. Com un petó. L’eufòria com a punt de partida. 

L’eufòria com a estat d’ànim. L’eufòria com a començament de tot.

maset.cat  900 200 250           650 200 250

Blanc
11,95 €

  03593

Rosat
11,95 €

  0365


