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Beier dels Bardissots
El vi “només fet de raïm”

FITXA TÈCNICA 
Anyada: 2016
Varietats: beier 
Grau alcohòlic: 12% vol.
Ampolles elaborades: 730 
Primera anyada a la venda: 2016
Exportació: 30% de la producció (Estats Units, Japó, França, Dinamarca i Suècia) 

VISTA
A primer cop d’ull, d’un vermell intens; al detall, la 

suma de diverses tonalitats vermelloses: els ribets, de 
color sang; el cos del vi, d’un vermell més evolucionat, 
proper al color teula. És un vi d’una intensitat mitjana.

NAS
És un vi complex, amb molts matisos, on predominen les 
aromes primàries de la fruita. No amaga els tocs vegetals, 

herbacis i un record de flors blanques.

BOCA
És sec, d’entrada i pas per boca fàcil, en el bon 

sentit de la paraula. De cos lleuger i bona 
acidesa, i amb un final llarg i amargor 

necessària.

FITXA 
DE TAST

Es cull a mà; una part durant el 
dia, que va directament a la càmera 

de fred; i una altra a la nit, que és el 
moment en què entren el raïm al celler. 
Fa maceració carbònica durant set dies 
en dipòsit d’inoxidable; es desencuba, 
es premsa i, tot seguit, fermenta amb 
llevats autòctons. Fa criança du-

rant uns nou mesos als dipòsits 
d’acer inoxidable amb les 

seves lies.

ELABORACIÓ

PVP
17 €
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LA PROPOSTA DE MARIDATGE
Carpaccio de corball amb oli d’oliva i pebre negre
Elaboració a càrrec de Jordi Forés (restaurant Fonda Marina, Montgat)

ELS BARDISSOTS: PEP POU & ORIOL ARTIGAS. Aquesta és la història d’un acord 
entre dues maneres semblants d’entendre la vinya, el terrer i la manera de fer un vi; la història dels 
Bardissots, l’associació que Pep Pou i Oriol Artigas van crear amb l’objectiu de recuperar la tradició 
vitivinícola al Vallès i que els ha permès, a més, recuperar també una varietat històrica de la zona que 
gairebé havia desaparegut: el beier. El projecte va néixer en unes hectàrees de vinyes velles a Carde-
deu i a Granollers, que va arrendar en Pep, i que vinifiquen al celler de l’Oriol, en funcionament des del 
2012. Els primers resultats del projecte han estat unes 1.800 ampolles que surten al mercat sota dues 
marques: el Beier, monovarietal, i la Besàvia, elaborat a partir de picapoll, sumoll, pansa blanca i beier.

L’ENÒLEG ENS EN PARLA
Oriol Artigas
enòleg del celler que porta el seu nom

“Vinificar el beier era un gran desafiament, havíem d’aprendre a llegir i entendre el raïm, 
aquesta varietat gairebé desapareguda, i saber treballar-lo bé per obtenir el millor vi possible”

“Hem anat seguint la intuïció i pres decisions depenent del que volíem aconseguir amb aquell vi”

“És cert que es tracta d’un vi complex, però fins ara sentim que hem aconseguit la millor 
expressió d’aquestes vinyes”

“Veiem el vi com un clar reflex del que perseguim amb el projecte: un vi que respecta l’entorn 
d’on neix i que expressa obertament el seu origen, el terroir”

“Si hi ha anyades difícils, ho replantejarem, però creiem en el tipus de vi que volem fer i el que 
fem. I seguirem per aquest camí” 

Aquest vi té ca-
ràcter i necessita un 

plat amb personalitat, però 
que no sigui dominant. Per això 

hem triat aquest peix blanc, el cor-
ball, amb el qual fa una fantàstica 
parella de fet. Per adobar-ho, pocs 
complements: una mica d’oli d’oli-

va verge i uns tocs de pebre 
negre per arrodonir el plat. 

Bon profit!

MÉS VINS AMB BEIER

La Besàvia
Els Bardissots 
Picapoll, sumoll, beier, 
pansa blanca  
PVP: 18,15 €

La Prats 
Oriol Artigas 
Pansa blanca, syrah, beier 
i garnatxa blanca 
PVP: 28 €

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


