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FITXA TÈCNICA 
Tipus de cava: brut nature reserva ecològic d’anyada i sense sulfurós afegit
Anyada: 2015
Varietats: 100% pansa blanca
Grau alcohòlic: 12% vol.
Ampolles elaborades: 20.000 ampolles
Primera anyada produïda: 2006 (amb el nom de Nu)
Exportació: aproximadament 50% exportació
Formats: ampolles de 750 ml / 1.500 ml (Magnum)

VISTA
De color groc molt pàl·lid amb reflexos 

acerats i bombolla petita.

NAS
Suau, delicat, amb aromes de fruita blanca i 
records de fonoll, flor blanca i pell de cítric.

BOCA
Fresc a l’atac, elegant, afruitat i amb una nota 
lleugerament salina al pas per boca. La bom-

bolla té textura d’escuma, es fon al pas 
per boca i deixa un final amb records 

molt subtils de fruita seca.

FITXA 
DE TAST

Fermentació espontània a baixa 
temperatura.

Criança entre 9 mesos i 21.
Tipus de sòl: sauló (franc-argilós).

Altitud: 150-300 m.
Orientació de les vinyes: sud-est.

Nivell de SO2: 7 mg/l 
(resultat de la fermentació 

natural sense addició).

ELABORACIÓ
I CONDICIONS

PVP
16,95 €
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Crítiques i 
premis destacables: 

90/100
Parker 2015 

90/100
Guía Vino y Cultura 2015 

91,23/100
Guía de Vinos Wine Up 2015 

(anyada 2013)
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Celler de les aus
Tal com l’anomenen ells mateixos, és el celler de vins 
radicals d’Alta Alella-Privat. Situat al terme municipal 
d’Alella, a tocar de la porta d’accés a Alta Alella, presenta 
una arquitectura tan original com funcional, integrada en 
el paisatge i amb l’ús d’elements reciclats i reciclables. 
Alta Alella produeix al Celler de les Aus la seva gamma 
de vins sense sulfurós afegit: tots, com el Bruant, porten 
el nom d’ocells presents al Parc de la Serralada Litoral.
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MÉS ESCUMOSOS DE PANSA BLANCA 

Titiana Pansa 
Blanca 
2013
Parxet. 
13,40 €

Serralada 
de Marina 
100% Pansa 
Blanca 
2014
Altrabanda. 
9 €

Gran Minguet 
de Masia 
Can Roda 
2013
Can Roda. 
20 €

Titiana Nature 
2013
Parxet
13,85 €

Marfil 
Escumós 
Blanc Brut 
Nature 
2010
Alella Vinícola
12,50 €

Mas Pellicer 
Groc
2015
Oriol Artigas
15 €

LA PROPOSTA 
DE MARIDATGE
Carpaccio de pop 
amb mango i llagostins

Elaboració a càrrec de 
Xavier Orfila 
(restaurant Orfila, el Masnou)

L’ENÒLEG ENS EN PARLA
Vicenç Galbany

“Vam començar a fer proves d’elaboració sense sulfurós, que és el conservant 
per excel·lència, el 2006. Vam pensar que la primera prova, calia fer-la amb 
un cava brut nature perquè és un producte més estable. Té un pH baix i zero 
sucres, i això fa que estigui protegit contra l’atac de bacteris. El desafiament 
era protegir-lo de l’oxidació i el cava, com que porta CO2 que és una molècula 
semblant a la de l’anhídrid sulfurós (SO2), vam entendre que era el punt d’inici 
d’aquest camí. Això presentava alguns problemes, com per exemple que era im-
portant embotellar aviat per evitar l’oxidació en dipòsit. Fer el tiratge en plena 
verema era una complicació logística bastant gran, però ens en vam sortir. I 
aquell producte, que es va dir Nu (en referència a la seva absència d’additius), 
va ser el primer cava sense sulfits de la història. Fins i tot el Consell Regulador 
del Cava va haver de crear un nou mètode de qualificació per poder classificar 
aquest producte nostre. Avui hi ha més cellers que també el fan servir.”
“El 2007 no en vam elaborar, perquè vam voler continuar fent proves, analíti-
ques i tasts amb aquelles primeres quatre-centes ampolles del 2006. Veient 
que el producte donava bons resultats, en vam tornar a fer el 2008 i el 2009.”
“El 2010, quan ja teníem més desenvolupat el projecte dels vins naturals, la 
gamma més definida i la idea que tots fessin referència a ocells, el cava va 
rebre el nom de Bruel. I va dur aquest nom a les anyades 2010, 2011 i 2012, 
però per una qüestió legal del registre de marques des del 2014 el nostre cava 
de pansa blanca sense sulfits es diu Bruant.”
“És molt satisfactori quan fas proves de coses que ni tan sols saps si seran 
possibles i descobreixes que te’n surts. Que pots passar d’un estudi de quatre-
centes ampolles a una producció de vint mil. Això ens va obrir la porta a elabo-
rar més productes sense sulfits, a crear vins que siguin estables, que no siguin 
susceptibles de fer-se malbé, sense la necessitat d’afegir-hi un conservant.”

Es tracta d’un cava 
molt versàtil, que tant po-

dríem maridar amb plats frescos i 
lleugers com amb elaboracions de mit-

jana intensitat, com ara carn blanca i peix 
blanc, i cremes de peix o verdura, atesa la seva 

estructura. Hem escollit, amb tot, un carpaccio 
de pop amb mango i llagostins, un plat de la carta 
del restaurant Orfila. La subtilesa d’aromes que 
trobem al cava ens respecta el gust dels elements 
del plat i la bombolla en reforça la sensació de 
frescor. Alhora, el gust lleugerament dolcenc dels 
llagostins i del pop realça la fruita que trobem 

al vi i el gust intens dels germinats juguen 
amb els records de fonoll i les pinzella-

des de notes herbàcies i de pell de 
cítric que també hi eren 

presents.

Vegeu la recepta d’aquest plat a 
www.papersdevi.cat


