
JOSEP FORASTER

A la comarca de la Conca de Barberà, marc incomparable per la seva bellesa 
natural i arquitectònica, i també excepcional per la seva riquesa vinícola, 
trobem a la vila de Montblanc el Celler Mas Foraster (D.O.Conca de Barberà), 
que elabora vins des del 1998.

Des de l'inici continuen apostant i millorant el seu perfil: ser un Celler familiar, 
100% collita pròpia, viticultura ecològica, producció limitada i control de tot el 
procés de la vinya per garantitzar la millor qualitat dels nostres raïms i buscar 
l'excel·lència en els vins.

El raïm que utilitzen prové de la Finca Mas Foraster, on practiquen viticultura 
ecològica des de 2011. La fermentació del raïm es dona de forma espontània i 
treballen amb sulfits mínims buscant respectar al màxim l’essència producte 
final. D'aquesta manera busquen representar al màxim la tipicitat del nostre 
Terroir.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

 FITXA MAS FORASTER.pdf   1   27/02/2020   16:07



Llistat de productes:
  Josep Foraster Trepat: El Trepat és l’essència de La 
Conca i del Celler. Delicadesa, elegancia i frescor. Fruites del 
bosc, pebre blanc i lleuger fons amb notes de fruits secs. 
Notes balsàmiques i minerals. Molt expressiu i persistent. 
ECOLÒGIC.

  Julieta: Elaborat en formigó per buscar l’essència d’una 
varietat tan delicada com el Trepat. Energètic i cruixent; té 
molt frescor i és llarg i persistent. Fruites vermelles, 
espècies i sotabosc. ECOLÒGIC.

  Josep Foraster Blanc Selecció: Volum i untuositat. Un 
blanc amb cos i molt potencial d'envelliment. Fruita madura i 
tropical, torrat suau, cítrics, amb un fons de mantega i un 
final fresc amb notes de fruits secs. Garnatxa B, Macabeu i 
Chardonnay. CERTIFICAT ECOLÒGIC.

  Josep Foraster Criança: El primer vi del Celler. 
Potència amb elegància i frescor. Fruites negres i vermelles; 
notes especiades, vainilla i cacau. Carnós, equilibrat, amb un 
taní molt integrat i un postgust molt persistent. ECOLÒGIC.

  Els Nanos Rosat Trepat: Divertit i elegant a la vegada. 
Intens aroma de fruites vermelles amb nata; toc de pebres. 
Fresc i cremós. 100% Trepat. ECOLÒGIC.

  Les Gallinetes: Elaborat en col·laboració amb 
Aprodisca (Associació pro persones discapacitades de la 
Conca de Barberà). Per cada ampollacomercialitzada es fa 
una aportació econòmica a l’entitat. Molt atractiu,
llaminer, delicat, fresc i persistent. CERTIFICAT ECOLÒG IC.

Fitxa de contacte:
Nom: Mas Foraster

Adreça: Camí Ermita de Sant Josep,   

 43400 Montblanc

 Tarragona

Telèfon: 977 86 02 29

Mail: info@josepforaster.com

Web: www.josepforaster.com
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