
VINS DE PEDRA

Vins De Pedra és un projecte personal de Marta Pedra. És també un retroba-
ment amb els seus orígens. L’olor del celler amb els vins fermentant, les mans 
negres tenyides de vi, el frenètic soroll de les ampolles quan s’etiqueten… 

Totes aquestes sensacions són retrobades per aquesta jove enòloga. El besavi 
de la Marta era enòleg en aquestes contrades tarragonines. Viatjava de celler 
en celler, tastant aquesta tina o aquella bóta. Aquesta estima per les vinyes i el 
vi sembla haver-se transmès latent i silenciosament de generació en generació 
fins arribar a la Marta.

Així és com neix Vins de Pedra l'any 2010, com una aproximació a la seva pròpia 
identitat. Ser capaç de fer elaboracions que reflecteixin de manera fidel el 
territori i aportar el seu petit gra de sorra al creixement futur de la Conca.



Llistat de productes:

 Els Folls (Folls Blanc i Folls Negre)
Són els vins més frescos i lleugers del celler. 
Cupatge de varietats tradicionals i vinyes molt 
velles. Intensitat aromàtica i rodons en boca. 
Ideals per aperitius o àpats lleugers.

 L’Orni (blanc: Chardonnay i Parellada)
Un vi blanc amb caràcter. Nas complex, pera i meló 
madur. Envolvent i voluminós en boca. Bona 
combinació amb arrossos caldosos i selecció de 
formatges…

 Trempat (negre: Trepat)
Monovarietal de Trepat, varieta icònica de la 
Conca. Fruits vermells, pebre negre i lleure amb 
nas. Sutil i fràgil en boca. Criances curtes amb 
roure (2 mesos) buscant complexitat. Gran aliat 
dels arrossos, dels bolets i taules d’embotit. 

 La Musa (negre: Cabernet Sauvignon i Garnatxa)
Selecció dels vins amb més cos, estructura i 
elegància del celler. Criança de més de 12 mesos 
amb botes de roure francès. Notes de fruita negre 
madura, xocolata i balsàmics. En boca llarg i gulós. 
Un bon acompanyant de plats elaborats.

Fitxa de contacte: 
Nom: Marta Pedra

Adreça: C/ de la Muralla Alfons III, 18

 43400 Montblanc

 (Tarragona)

Telèfon: 630 408 118

Mail: celler@vinsdepedra.es

Web: www.vinsdepedra.es


