PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 35

O.J.D.: 10207

TARIFA: 1479 €

E.G.M.: 88000

ÁREA: 269 CM² - 32%

SECCIÓN: SUPLEMENTO
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Finca Racons’15
Gemma
Plaza 6s la mS. dreta
d’en Tom&s
Cusin4, fill de Mollerussa i una de les persones
m~sinfluents del m6ndel vi
ponentf, en els diferents projectes que tenen entre roans:
Vilosell, Penelles i la Poblade
C4rvoles a Costers del Segre;
Cara Nord a la Conca de Barberet i Mineral del Montsant
de la denominacid Montsant.
Aquestes s6n les zones on
s’ubiquen les vinyes que fan
possible la creaci6 d’una gran
varietat de vins de la m&d’en
Tomk~s
i el seu equip, que concretament sumen27 refer~ncies en l’actualitat. Desdhquestes lletres avui podemafirmar
que la Gemma
ds l’enbloga rods
important que hi ha en tot el
territori catal~, ja que~s la responsabled’elaborar eIs vins en
els 5 projectes que englobenla
rfibrica Tom~s
Cusind.Les refer~ncies que elabora juntament
ambtot l’equip sdn vins aptes
per a tots els pfiblics. Lesgainrues altes dels diferents cellers
sdn molt ben valorats pels professionals del sector. Dels vins
fets al Vilosell,al bell migde les
Garriguesprofundes(corn li diuenen aquestes terres ~trides),
avui us volemparlar del Finca
Racons,un vi de vinyes velles
fet arab macabeu. Podemdir
que aquesta varietat ~s la m6s
representativa que podemtrobar a casa nostra. Toti queCosters del Segre, corn sabeu, est~
conformat per set subzones i
queen cadascuna d’elles podemtrobar diverses varietats

FITXA
T~:CNICA
Celler: Tom~s
Cusin&
Zona:DOCostersdel Segre.
Varietat:Macabeu
de vinyes
velles. T~pus
devi: blancarab
b6ta. Gram
14° Preu:22 ~
blanques i negres que fan possible els diferentsvinsques’elaboren, penso que la macabeu
6s la varietat blancaper excel16ncia, la que cal defensar com
la m6srepresentativa de casa
nostra. Els ceps plantats els
anys 1917 i 1955fan possible
avui en dia un blanc ambb6ta
que, anyada rere anyada, s’ha
anatperfilant i sobretot actualitzant al paladar del consumidor. Lesnotes de fruita blanca,
on la pera 6s la protagonista, i
el registre aromatic,on les herbes fresques destaquen, el fan
un vi ambcar~cter i, sobretot,
reffescant. E1pas pel paladares
tradueix en un vi que acarona
la boca,el fa gol6s, refrescanti
sobretot persistent.

