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Xarel·lo Macabeu, Xarel·lo 
& Parellada

Vinyes + 50 anys 
+ 50 year old trees

12%

11%
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Xarel·lo vermell Xarel·lo vermell 
& xarel·lo

Cabernet  
sauvignon,  
ull de llebre 
& garnatxa.
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Aymar és l’expressió  
d’un raïm, d’un territori 
i d’una anyada.

Deu el seu nom a una 
avantpassada nostra, Lluïsa 
Aymar, que juntament amb el 
seu marit a inicis del segle XIX 
ja embarcaven vaixells amb vi 
cap a L’Havana. Després de 
sis generacions vinculats al 
món de la viticultura i el vi a 
doll s’ha volgut fer un pas mes 
en el procés d’ elaboració, 
embotellant el vi i vestint les 
ampolles amb la nostra  
pròpia marca.

Dia rere dia, el nostre repte 
és conrear respectant el medi 
ambient, amb el treball raonat de 
les vinyes amb cultius ecològics.

Aymar is the expression 
of a grape, a territory  
and a vintage.

It owes its name to an ancestor 
of ours, Lluïsa Aymar, who, 
along with her husband at the 
beginning of the 19th century, 
already sailed with wine to 
Havana. After six generations 
linked to the world of viticulture 
and wine to doll, we wanted 
to take a step further in the 
process of making, bottling 
wine and wearing bottles with 
our own brand.

Day after day, our challenge 
is to cultivate respecting the 
environment, with the reasoned 
work of the vineyards with 
ecological crops.

A personal project 
with which we 
express our way of 
understanding, of 
living and of making 
our wines and sparkles 
enjoy our wines.
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