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D.O.Ca Priorat och D.O. Montsant
Priorat och Montserrat ligger i nordöstra Spanien i den katalanska provinsen Torrevieja ca 170 km sydväst
om Barcelona,
• Av de två är Priorat en av Spaniens högst ansedda vinregioner med bland de bästa och dyraste vinerna i Spanien.
• Montsant är mindre känt men gör allt bättre viner till fördelaktigare priser.
• Priorat är med Rioja de enda vinregionerna med den högsta kvalitetsbeteckningen D.O.Ca som den fick år 2006,
• medan Montsant fick sin D.O. år 2002.
• Trots att Montsant nästan helt omringar Priorat finns det förutom likheter också skillnader regionerna emellan:
• Viktigaste skillnaden är jordmånen. Medan jordmånen i Priorat främst består av llicorella (svart skiffer på
katalanska) och kvartz består den i Montsant närmast av kalk och röd lera.
• Priorat är också bergigare med branta terrassodlingar som gör arbetet svårare, medan Montsant är plattare med
lägre liggande odlingar. Trots närheten till Medelhavet (ca 25 km) i är klimatet i båda regionerna närmast
kontinentalt med torra och heta somrar (upp till 36 grader)och kalla vintrar med minusgrader
Regnmängden är i båda regionerna är mellan 400 och 600 mm/år. Regnet faller mest på hösten.
• Huvuddruvorna i båda regionerna är Garnacha och Cariñena (tillsammans 64,5% av de röda druvorna), men
mindre mängder Cabernet, Syrah och Merlot och i Montsant dessutom Tempranillo är tillåtna. Den viktigaste
gröna ruvan är Garnacha Blanca (83%) De röda druvorna utgör 73% och de gröna 27% av vinodlingarna.
• Skördeuttaget är exceptionellt lågt i Priorat , även för spanska förhållanden, vilket tillsammans med jordmånen
och gamla vinrankor ger kraftiga, mörka, och alkoholstarka viner på minst 13,5%. Vilket gör att vinerna i båda
regionerna tål relativt lång lagring. Enligt Wikipedia var den odlade arealen druvor år 2018 i Priorat 2.010 ha och
mängden vin 14.417 hl/ha och i Montsant 1.844 ha odlingar och 45.549 hl/ha vin. Det här skulle göra ett
skördeuttag i Priorat på 7,17 hl/ha och i Montsant 24,7 hl/ha.

La Conrería d´Scala Dei D.O.Ca Priorat
•
•
•
•

En toppmodernt vinhus grundat år 1997. Äger 26,5 ha vinodlingar med delvis 100 år gamla vinstockar och producerar ca 130 000 flaskor per år. Odlingarna
är belägna på branta klippsluttningar på hög höjd.
Endast handplockade druvor

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les Brugueres Blanc 2018
Druvor:
100% Garnacha Blanca
Alkohol:
13,5%
Syra:
5,4 g/l
Socker:
1 g/l
Före jäsningen ligger vinet 5 månader på skaljäster varefter det jäses i stål
tankar vid 16 graders temperatur. Vinet buteljeras ofiltrerat
Vinet är torrt med bra syra, i smaken persika, örter och mineraler.
Serveras vid 6 - 8 grader till fisk, skaldjur och patéer
Finns i Alkos special sortiment
•

Los 7 Magnifics D.O. Montsant
Los 7 Magnifics är ett projekt av 7 kända vinmakare att tillverka
toppviner i mindre kända små vinområden i Katalonien, hittills förutom i
Montsant också i D.O. Emporda och D.O. Alella, Pappa till det här
vinet är Torres vinmakare Albert Llopar.
El Senat de Montsant 2019
Druvor: 40% Garnacha, 40% Cariñena och 20% Syrah.
Alkohol: 14,5%
Syra:
5 g/l
Druvorna är från gamla vinstockar, Garnacha och Cariñena
mer än 60 år gamla, Syrah 10-15 år gamla
Efter skörden kallurlakades druvorna vid 5 graders temperatur i 8-10 dagar,
varefter musten jästes i ståltankar i 26 grader och överfördes till ekfat på 225 liter.
Ett medelfylligt, mörkrött vin med medelhöga tanniner och smak
av plommon, mörka körsbär och skogsbär.
Vinet är färdigt att drickas 16-18 grader till köttgrytor, lamm och hårda ostar.
Vinet finns i Alkos ordinarie sortiment

Dit Celler D.O. Montsant
•
•
•
•
•

Vinfirman startades år 2008 av Dani Sánchez och är den första vinkällaren i Montsant
som tillverkar organiska och veganska viner. Rankorna är mellan 20 och 30 år gamla
och druvorna skördas manuellt. Jäsningen sker i stålcisterner och den malolaktiska
jäsningen i betongkärl varefter vinet lagras 6 månader på fransk ek.
Tillverkningen per år är endast 75.000 flaskor.
Dit Celler Cabirol 2020
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•
•
•

Druvor: 70% Garnacha och 30% Tempranillo
Alkohol: 14,5%
Syror 5,4 g/l
Socker 1 g/l

•
•
•
•

Ett fylligt mörkrött vin med höga tanniner, bra syra och smak
av körsbär, lavendel, rosmarin och björnbär.
Serveras vid 16 till 18 grader med lamm, nötkött och hårda salta ostar
Vinet är färdigt att drickas nu och finns i Alkos special sortiment

Arid Vins, S.A D.O.Ca. Priorat
• Alla viner Arid Vins framställer är ekologiska. Druvorna skördas för hand och
eftersom de önskar framhålla fruktigheten och druvornas egenskaper
• lagras vinerna efter jäsningen i ståltankar endast sex månader i ekfat
• efter vilket de lagras ännu på flaska i ett år innan de släpps ut på marknaden
•
•
Arid 2018
• Druvor:
100% Garnacha
Alkohol
14,5%
• Syror
5,6 g/l
•
•
•
•
•

Vinet är medelfylligt med höga tanniner md smak och doft av svarta vinbär,
mörka körsbär
Dricks vid 16-17 graders temperature med rätter av lamm, grillat kött och köttiga
korvar
Vinet finns i Alkos ordinarie sortiment och kan lagras i 3 till 5 år

Mas d´en Gil
•
•
•
•
•

D.O.Ca Priorat

Mas d´en Gil är ett av de äldsta vinhusen i Priorat, grundat redan
år 1860. De äger 125 ha vinodlingar belägna 350 meter över havet
på branta terrasserade bergssluttningar. Rankorna är plantarade
mellan 1965 och 1998
Coma Vella 2014

• Druvor: Garnacha, Cariñena, Cabernet Sauvignon, Syrah och Merlot
• Alkohol: 15%:
• Syra:
5,5 g/l
De olika druvorna jäses skillt i 1500 och 225 liters fat av amerikansk ek
under 14 månader varefter vinet lagras i flaska under ca 2 år.
• Bodegan rekommenderar att vinet drickes vid 14 grader i bourgogneglas
• till lamm, nöt eller vilt. Passar också väl med rätter av tonfisk
• Färdigt att dricka nu, men kan lagras i 3-5 år. Finnns på Alkos ordinarie sortiment

Miguel Torres, S.A.

D.O.Ca Priorat

Firman Miguel Torres är säkert Spaniens mest kända vinfirma med bodegor förutom

i ett flertal vinregioner I Spanien också i Chile och USA. Bodegan i Priorat grundades år 2007.
• Torres Salmos 2017

• Druvor:

Garnacha 50%, Cariñena 45%, Syrah 5%

• Alkohol

15%

• Syror

5,9 g/l

• Socker:

3 g/l

• Efter det druvorna skördats kallurlakades de i 4-5 grader. Jäsningen skedde i ståltankar

• under 12 dagar i 27-29 grader varefter det flyttades till franska ekfat på 225 liter för att

• genomgå malolaktisk jäsning och lagring under 14 månader och efter det ytterligare 2 år

• på flaska.

• Ett mörkrött fylligt vin med doft av svarta körsbär och björnbär, medelhöga mjuka tanniner

• och lång eftersmak

• Serveras vid 18 grader till medelkraftiga rätter av fågel, kött och vilt. Utmärkt redan nu

• men håller ytterligare 8-10 år. Finns i Alkos special sortiment

Condado de Oriza Roble

D.O. Ribera del Duero

• Vinet är tillverkat av 100% Tinto del Pais (Tempranillo) i vinregionen D.O. Ribera del Duero

• i norra Spanien
• Alkoholprocenten är 13,5%

• Efter skörden har druvorna kallurlakats under två dygn före jäsningen som skett
• i ståltankar under 23 till 25 grader och därefter 6 månader på tunnor av amerikansk ek.
• Tillverkaren rekommenderar att vinet skall serveras vid 16-17 grader med lamm, nötkött och
• hårda salta ostar

Torres Floralis Moscatel Oro
Torres Floralis Moscatel Oro tillverkas av firman Torres I Penedes, Katalonien
• och är ett dessertvin gjort på druvan Moscatel (Muscat of Alexandria)

• med 15% alcohol, 190 g/l socker och 2,7 g/l syra.
• Till smaken är vinet blommigt med russinaktig smak och citrusaktig friskhet
• vilket gör det till ett utmärkt dessertvin.
• Finns I Alkos ordinarie sortiment i 50 cl flaskor till 11,48 euro per flaska
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