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Vins i Caves Ecològics
Presentació
Situats a la gran regió vitivinícola del Penedès, just al sud de la província de Barcelona,
la família Bolet ha seguit durant segles produint vins de gran qualitat. El petit
celler familiar utilitza exclusivament el
raïm collit de les seves vinyes, per a
així assegurar una qualitat òptima en
tots els seus productes.
Seguint els procediments més
estrictes de l’agricultura ecològica i
certificats pel “Consell Català de
Producció Agrària Ecològica”
(CCPAE), no utilitzem cap tipus
d’elements químics ni de síntesi a les
nostres vinyes. Així ens diferenciem
en cadascun dels nostres vins,
exhibint característiques úniques del
terreny privilegiat on es cultiven.
Un cop realitzada la verema, el raïm és elaborat amb les tècniques més modernes,
respectant el procediment d’ elaboració ecològic: escorregut del most flor, desfangat ,
fermentació a temperatura controlada . Utilitzem únicament el most flor, procés totalment
natural, aconseguint així un vi d’ altíssima qualitat.
Les vinyes les formen un conjunt de 70 hectàrees de diferents varietats que s’han anat
plantant al llarg de la història de la família Bolet. Les varietats que cultivem són les
següents: Xarel·lo, Macabeu, Parellada, Chardonnay, Moscatell d’Alexandria,
Moscatell de Frontignac, Gewürztraminer, Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon,
Ull de llebre, Merlot y Pinot Noir.

Família Fa més de set generacions que la família Bolet
es dedica al cultiu de la vinya i l’elaboració
del vi. A principis del S.XX, en Jaume Bolet
Galofré va fer front a la plaga de la fil·loxera
replantant totes les vinyes de la seva propietat,
amb
peus
americans
i
empeltantlos posteriorment, amb les varietats negres i
blanques pròpies de la comarca.

Amb el pas dels anys es van dur a terme noves
plantacions de vinyes, fins arribar a les 70 hectàrees
que es conreen avui dia. Les propietats, totes elles
ubicades en diferents zones i altituds al municipi de
Castellví de la Marca (Penedès) corresponen a les
finques de Can Planes d’en Perull, Les Cunilleres i
Mas Lluet.
Als anys setanta, Antoni Bolet Pascual va procedir a la
modernització del celler, instal·lant màquines i dipòsits
d’acer inoxidable.
L’any 1982 s’inicià l'embotellat dels vins i caves de
collita pròpia amb la marca Bolet, batejat així per retre
homenatge al cognom familiar.

La Masia
La vivenda de la família, situada a la finca Mas Lluet, consta de dues edificacions ben
diferenciades en el seu estil.
La masía de l’any 1619
Construïda l’any 1619 i de la qual
se’n conserven tots els elements
originals de casa pairal catalana,
tant a l’interior com al seu exterior.
A la planta baixa se’n conserven
tots els estris i maquinària de
l‘època, resultant un espai que, per
les seves característiques i
contingut, anomenem museu. En
aquest entorn emblemàtic i
entranyable amics i clients fan la
degustació dels nostres vins i
caves.
La casa modernista
La casa d’estil modernista va ser construïda l’any 1911, just al costat de la casa pairal.
L’edificació modernista consta d’una planta baixa i dos pisos, amb façana de composició
simètrica i coberta a dues aigües. El pis superior presenta una galeria d’arcs de mig punt
sobre columnes fines ornamentades amb espirals, capitells de decoració vegetals i
balustrades.
L’edifici està coronat per una cornisa ondulant amb ornaments florals al centre i als
costats. Els pisos es presenten separats per una cornisa contínua. Les obertures estan
coronades per arcs rebaixats motllurats amb decoració d’elements florals i fulles d’acant
estilitzades. Al pis noble, l’obertura central i les dels extrems presenten singulars balcons
amb interessants baranes de ferro forjat d’estil modernista. També es pot apreciar una
xemeneia d’estil gaudiniana

Agricultura Ecològica - CCPAE
La producció agrària ecològica, anomenada també biològica i orgànica
és un sistema de producció i elaboració de productes agraris, l'objectiu
de la qual és l'obtenció d'aliments de màxima qualitat respectant el
medi ambient i sense utilitzar productes químics ni de síntesi
(hormones, medicaments, adobs químics, plaguicides, etc).
La producció agrària ecològica està regulada per una normativa
europea , que estableix les normes de producció, etiquetatge i sistema
de control d'aquests productes.
Aquest control, en el cas de Catalunya, el porta a terme el Consell
Català de la Producció Agrària Ecològica, organisme únic de control i
certificació de tots els productes alimentaris d'origen animal i vegetal,
transformats o no, obtinguts a Catalunya.

Les nostres vinyes
Estem situats al centre de la
comarca del Penedès.
Les vinyes es troben a les finques
Mas Lluet, Can Planes d’en Perull
i Les Conilleres, totes elles a
Castellví de la Marca, en diferents
zones i altituds del municipi.
Les nostres 70 hectàrees de
vinya, actualment són conreades
mitjançant el sistema d’agricultura
ecològica, controlat pel CCPAE,
organisme oficial de la producció
agrària ecològica a Catalunya.
De la selecció de les nostres millors vinyes, obtenim el primer escorregut del raïm,
anomenat també “most flor”. Únicament amb aquesta matèria prima s’elaboren els
nostres selectes vins i caves, resultat del treball portat a terme al llarg de tot l´ any, amb la
dedicació i tendresa de tota la família.
A les vinyes es cultiven les següents
varietats:
RAÏM BLANC:
Macabeu, Xarel·lo, Parellada,
Chardonnay, Sauvignon blanc,
Muscat d’Alexandria, Muscat de
Frontignac i Gerwürztraminer. Amb
aquestes varietats elaborem els vins
blancs i els nostres caves de criança.
RAÏM NEGRE:
Ull de llebre, Merlot, Cabernet
Sauvignon i Pinot Noir. Amb aquestes
varietats elaborem els nostres vins
rosats I negres de criança.

El Museu
El museu està ubicat a la planta baixa de la masia antiga.
Compta amb una col·lecció de maquinària i estris de la nostra propietat que han estat
conservats com a testimoni del treball, experiència i saviesa del nostres avantpassats,
amb el desig de difondre el coneixement de la vida al món rural al llarg del segle XIX i
principis del XX. De la col·lecció cal destacar la menjadora que feien servir els animals
que antigament utilitzaven per conrear les vinyes i els camps i els llums dels carruatges
que s’utilitzaven per desplaçar-se a la nit.
També una col·lecció de forques, màquines d’ensulfatar, ensofrar i portadores de
raïms. Una col·lecció de claus així com una gran varietat d'estris que parlen de la vida
quotidiana de la família en relació al seu treball, a la terra i al vi.
L’antic forn de pa i els estris de la matança del porc. Aquests i molts altres objectes, tots
amb la seva història, són testimoni d'una època que conforma les nostres arrels, dóna
sentit al present i ens projecta el futur.
Desitgem que amics i clients gaudeixin de la visita.

- Caves Bolet – Premis i Certificació Europea Ecològica–
Estem molt orgullosos de la feina ben feta, ens complau mostra’ls-hi una petita col·lecció
d’alguns dels premis obtinguts a través de la nostra dedicació, el treball i l‘innovació en
l’elaboració dels nostres vins i caves ecològics.

Aquests certificats són resultat de la nostra dedicació en les pràctiques ecològiques i de
la nostra llarga història i tradició familiar. Mostren el nostre respecte amb l’entorn, que
som ecològics, que treballem exclusivament amb el raïm de les nostres vinyes i que som
un celler familiar. Esperem que comparteixin el nostre compromís amb l’originalitat i la
qualitat dels nostres vins.

Si desitgen sol·licitar informació, si us plau, contactin amb Sr. Xavier Bolet a
xbolet@cavasbolet.com o al (+34) 93 891 81 53 i estarem encantats d’atendre’ls
personalment.

Camagroc
Collita pròpia - Ecològic

·

Denominació d’Origen: Penedès

•

Varietats: Xarel·lo

•

Elaboració: Maceració de la pell durant
4h aproximadament. Fermentació a
temperatura controlada de 14ºC durant
25 dies en dipòsits inox.

•

Color: Groc pàl·lid amb tonalitats
grises, típiques de la varietat.

•

Aroma: Molt afruitat (poma verda i
plàtan).

•

Paladar: En boca pas untuós però ben
estructurat. Equilibrat en acidesa alcohol i fons madur.

•

Maridatge: Apropiat per acompanyar
marisc, amanides mediterrànies, pasta
lleugera i peix.

•

Tª Servei: 4 - 6ºC.

•

Grau alcohòlic: 12%

Apagallums
Collita pròpia - Ecològic

·

Denominació d’Origen: Penedès

•

Varietat: Pinot Noir

•

Elaboració: Maceració de la pell durant
4 hores. Elaborat com si es tractes d’un
blanc , la fermentació és va fer a
temperatura controlada de 14º C en
dipòsits d’acer inoxidable.

•

Color: Rosat pàlid amb lleugeres
tonalitats blavoses.

•

Aroma: Aroma de fruites tropicals.

•

Paladar: És molt suau i lleuger, amb un
lleuger post gust persistent a fruits
vermells.

•

Maridatge: Acompanya molt bé a les
amanides fresques, tapes lleugeres i
pasta.

•

Tª Servei: 6-8ºC.

•

Grau alcohòlic: 11’5%

Cantarelus
Collita pròpia - Ecològic

·

Denominació d’Origen: Penedès

•

Varietats: Ull de llebre

•

Elaboració: Fermentació amb llevats
autòctons a temperatura controlada de
25ºC durant en dipòsits d’acer inoxidable
i posterior fermentació Malo làctica en
dipòsit de ceràmica.

•

Criança: 3-6 mesos amb roure francès

•

Color: Vermell intens picota.

•

Aroma: Aroma de fruites vermelles
(móra, gerds, fruits del bosc) y lleugeres
notes de torrats .

•

Paladar: Pas en boca suau, i lleuger
amb notes suaus a fruites vermelles.

•

Maridatge: Aquest vi es pot maridar
amb una infinitat de plats, tapes
tradicionals, pasta, carns lleugeres,
embotits...etç.

•

Tª Servei: 17ºC.

•

Grau alcohòlic: 12 %

Vinya sota Bosc
Collita pròpia - Ecològic



Denominació d’Origen: Penedès



Varietats: Muscat i Gewürztraminer











Elaboració: Verema nocturna, per
conservar al màxim la seva expressió i
evitar oxidacions. Macerat durant 8 hores
a 10ºC i elaborat amb most flor, fermentat
a 14ºC durant 3 setmanes amb dipòsits
inox.
Color: Groc pàlid amb reflexes
verdosos.
Aroma: Intens i afruitat on els aromes de
flors del bosc com l’espígol i el romaní ,
els aromes afruitats conviuen en armonia;
en nas és intens i complex, predominant
aromes florals i notes de fruita.
Paladar: Suau i agradable, amb un final
de boca intens però sec, ben equilibrat
entre els aromes i les notes afruitades.
Maridatje: Ideal per a qualsevol plat, ja
que és un vi sec i molt equilibrat.



Tª Servei: 6ºC.



Grau alcohòlic: 11’5 % vol

Sàpiens
Collita pròpia - Ecològic

·

Denominació d’Origen: Penedès

•

Varietat: Merlot

•

Elaboració: Fermentació a temperatura
controlada de 24ºC, en dipòsit, es
macera amb la pell i posteriorment tindrà
un afinament de 10 mesos en bóta de
roure americà, francès i hongarès.

•

Color: Color vermell cirera intens, amb
reflexes caoba.

•

Aroma: Aroma de fruites del bosc i
derivats de la criança (vainilla, i torrats).

•

Paladar: Sobresurten els tons de la
criança en bóta:
(torrats, fruits secs, vainilla, acàcia…).

•

Maridatge: És un vi versàtil i pot
acompanyar plats de carn vermella,
carns a la llosa, formatges curats, i molts
altres plats complexes.

•

Tª Servei: 16-18ºC.

•

Grau alcohòlic: 13,5%

Fredolic
100% Natural Sense sulfits afegits
·

Denominació d’Origen: Penedès

•

Vi de finca de Can Planes d’en Perull
plantada l’any 1987 , la verema és
tardana i la fermentació es realitza amb
llevats salvatges dels propis raïms. La
fermentació es produeix de forma
natural sense cap afegit, posteriorment
es fa la fermentació Malo làctica
espontània en dipòsit de ceràmica ,
sense clarificació ni filtració.

•

Color: vermell intens .

•

Aroma: Aroma de fruites vermelles i
notes salvatges .

•

Paladar: Suau fresc i elegant , amb
lleugeres notes de fruita vermella, i
notes minerals, fruites vermelles, gerds,
mores negres, provinents del terreny on
s’ha cultivat a més de 350 m d’altitud
amb terres argiloses i calcàries .

Brut Clàssic
Collita pròpia - Ecològic

·

Denominació d’Origen: Cava

•

Varietats: Macabeu, Xarel·lo i
Parellada.

•

Elaboració: 2ª fermentació en ampolla
a temperatura constant de 13ºC durant
40 dies i posterior criança en rima en
contacte amb les mares durant un
mínim de 12 meses.

•

Color: Groc palla amb reflexes daurats.
La bombolla és fina, constant, amb
nombrosos punts de bombolleig i rosari
persistent.

•

Aroma: Aroma a fruita blanca i notes
afruitades, fresc.

•

Paladar: Bon pas en boca, amb una
fina sensació de dolçor. Fresc i afruitat
L’acidesa no presenta arestes
excessives i el carbònic es presenta ben
integrat en el vi. És un cava fresc, jove i
lleuger.

•

Maridatge: Excel·lent com a aperitiu i
per a prendre a copes.

•

Tª Servei: 4 - 6ºC.

•

Grau alcohòlic: 11,50%

Brut Nature Clàssic
Collita pròpia

Brut Nature

·

Denominació d’Origen: Cava

•

Varietats: Macabeu, Xarel·lo i
Parellada.

•

Elaboració: 2ª fermentació en ampolla
a temperatura constant de 13ºC,durant
40 dies i posterior criança en rima en
contacte amb les mares durant un
mínim de 12 meses.

•

Color: Groc palla amb reflexes daurats.
La bombolla és fina, constant, amb
nombrosos punts de bombolleig i rosari
persistent

•

Aroma: Aromàtic i algunes notes de
torrats. Fresc i elegant.

•

Paladar: Bon pas en boca, amb una
fina sensació de carbònic, molt lleuger,
fresc i notes afruitades. L’acidesa no
presenta arestes excessives, i el
carbònic es presenta ben integrat en el
vi. És un cava fresc, jove i lleuger.

•

Maridatge: Excel·lent com a aperitiu, i
per a prendre a copes.

•

Tª Servei: 4 - 6ºC.

•

Grau alcohòlic: 11,50%

Brut Reserva
Collita pròpia - Ecològic

·

Denominació d’Origen: Cava

•

Varietats: Macabeu, Xarel·lo i
Parellada.

•

Elaboració: 2ª fermentació en ampolla
a temperatura constant de 13ºC durant
40 dies i posterior criança en rima en
contacte amb les mares durant un
mínim de 18 meses.

•

Color: Groc palla amb reflexes daurats.
La bombolla és fina, constant, amb un
rosari molt suau i elegant .

•

Aroma: Afruitat (plàtan, préssec, meló)
i amb aquells derivats de la seva
criança (torrats, ametlles).

•

Paladar: Bon pas en boca, un toc
cremós però manté la seva frescor.
L’acidesa no presenta arestes
excessives, i el carbònic es presenta
ben integrat en el vi. És un cava amb
bon paladar , caràcter i elegant.

•

Maridatge: Excel·lent com a aperitiu,
exquisit combinat amb foie gras,
entrants, amanides, arròs i postres
variats.

•

Temp. Servei: 4 - 6ºC.

•

Grau alcohòlic: 11,40%

Brut Rosat Pinot Noir
Collita pròpia - Ecològic

·

Denominació d’Origen: Cava

•

Varietat: Pinot Noir 100 %

•

Elaboració: 2ª fermentació en ampolla
durant 45 dies a 13 ºC i posterior
criança sobre les seves lies durant un
mínim de 24 mesos.

•

Color: Color Rosat maduixa, de ribet
blavós, corona àmplia i persistent,
bombolleig fi i rosari persistent.

•

Aroma: Aromes francs varietals i de
fruits vermells (maduixa , cirera, móra,
grosella), amb presència de suaus
notes dolces i fruites del bosc.

•

Paladar: Pas en boca suau i afruitat
notes de fruites del bosc .Postgust
intens a caramel.

•

Maridatge: Excel·lent com a aperitiu,
ideal combinat amb peix, pasta italiana i
postres amb fruits vermells.

•

Tª Servei: 4 - 6ºC.

•

Grau alcohòlic: 12%

Brut Nature Reserva
Collita pròpia - Ecològic

·

Denominació d’Origen: Cava

•

Varietats: Macabeu, Xarel·lo i
Parellada.

•

Elaboració: 2ª fermentació en ampolla
a temperatura constant de 13ºC durant
40 dies i posterior criança en rima en
contacte amb les mares durant un
mínim de 24 mesos.

•

Color: Groc palla amb reflexes daurats.
La bombolla és fina, constant, amb
nombrosos punts de bombolleig i rosari
persistent.

•

Aroma: Destaquen els aromes de
fruites (poma verda i pera) amb aquells
derivats de la seva criança (ametlles,
torrats).

•

Paladar: Bon pas en boca, molt sec
però harmònic i equilibrat. Fresc i
elegant. L’acidesa no presenta arestes
excessives, i el carbònic es presenta
ben integrat en el vi.

•

Maridatge: Excel·lent com a aperitiu,
exquisit combinat amb peix, marisc,
carn blanca i plats diversos.

•

Tª Servei: 4 - 6ºC.

•

Grau alcohòlic: 11,40%

Brut Nature Gran Reserva
Collita pròpia - Ecològic

·

Denominació d’Origen: Cava

•

Varietats: Macabeu, Xarel·lo i
Parellada.

•

Elaboració: Cupatge seleccionat de
vinyes velles. 2ª fermentació en ampolla
a temperatura constant de 13ºC durant
40 dies i posterior criança en rima en
contacte amb les mares durant un
mínim de 36 mesos.

•

Color: Groc palla amb reflexes daurats,
símptomes de la seva llarga criança. La
bombolla és fina amb nombrosos punts
de bombolleig i àmplia corona.

•

Aroma: Destaquen aromes derivats de
la llarga criança ( pa torrat, llevat, flor
seca, brioix,...).

•

Paladar: En boca, el carbònic de la
fermentació i l’acidesa conviuen en
harmonia. La llarga criança produeix
una entrada molt suau al paladar.
Sobresurten les impressions de fruits
secs, torrats (ametlla i avellana) i
préssec.

•

Maridatge: Aquest cava fa
d’acompanyant sublim amb el peix,
marisc, llagosta, carn al forn...etc

•

Tª Servei: 4 - 6ºC.

•

Grau alcohòlic: 11,60%

Cartoixa
Collita pròpia - Ecològic

·

Denominació d’Origen: Cava

•

Varietats: 100% XAREL·LO

•

Elaboració: Únicament elaborat en les
millors collites, selecció de les nostres
vinyes velles. 2ª fermentació en ampolla
a temperatura constat de 13ºC durant 40
dies i posterior criança en rima en
contacte amb les mares durant un mínim
de 100 mesos.

•

Color: Groc or vell amb reflexes daurats,
degut a la seva llarga criança. La
bombolla és fina, de lenta ascensió. El
carbònic es presenta molt suau i ben
integrat.

•

Aroma: Les sensacions aromàtiques són
força complexes degut a la llarga criança,
on destaquen les notes de torrats molt
intensos , de fruits secs i fumats
provinents de la varietat xarel·lo i dels
propis llevats.

•

Paladar: Apareixen les impressions de
fruits secs, torrats (ametlla i avellana) .

•

Maridatge: Aquest cava fa
d’acompanyant sublim amb el marisc,
salmó, carns al forn i foie-gras,entre
altres maridatges.

•

Tª Servei: 4 - 6ºC.

•

Grau Alcohòlic: 11,50%

Brut Nature LLUET
Collita pròpia

·

Denominació d’Origen: Cava

•

Varietats: Macabeu, Xarel·lo i
Parellada.

•

Elaboració: 2ª fermentació en ampolla
a temperatura constant de 13ºC,durant
40 dies i posterior criança en rima en
contacte amb les mares durant un
mínim de 12 meses.

•

Color: Pàl·lid amb lleures reflexes
daurats. La bombolla és fina, constant,
amb nombrosos punts de bombolleig.

•

Aroma: Molt fresc i afruitat .

•

Paladar: Bon pas en boca, amb una
fina sensació de carbònic, molt lleuger,
fresc i elegant. És un cava fresc , jove i
lleuger.

•

Tª Servei: 4 - 6ºC.

•

Grau alcohòlic: 11,50%

Oliverum
Oli d’oliva Arbequina Mediterrània

·

100% Oliva arbequina Ecològica

•

Elaboració: Obtingut directament
d’olives arbequines ecològiques
mitjançant procediments mecànics.

•

Acidesa Màxima: 0,3
Conservar en un lloc fresc, fosc i lliure
d'al·lèrgens estranys.

•

Volum : 500 ML

•

Sense filtrar - Pot produir sediments

•

Certificació ecològica CCPAE

•

Sense conservants

