
 

 

 

 

Priorat – Årets vinort hos Munskänkarna 

Höga ambitioner ger viner i världsklass! 
 

Priorat är ett vindistrikt i Katalonien. Det klassificerade vinområdet i 

bergen 15 mil sydväst om Barcelona har egentligen bara existerat 

sedan 1989, men har på denna relativt korta tid blivit ett av världens 

mest omtalade vindistrikt. Allt startade när 

fem mycket erfarna vinproducenter slog 

sig ner för att skapa viner på ett sätt som 

man gjorde förr med hänsyn tagen till 

klimat, jordmån och frukten hos druvorna. 

Vinerna från Priorat produceras ofta från 

äldre vinstockar. Den unika jordmånen består 

av llicorella, en skifferaktig sten och odlingarna 

kräver hårt arbete. De gamla låga vinstockarna växer på steniga 

sluttningar med 30 graders lutning. Rötterna kan växa 10–20 meter 

ner i marken för att få näring. Vinerna får komplexitet och mineralitet 

och de blir fylliga och smakrika. I de klassiska Prioratvinerna 

förekommer bara druvorna Garnacha (Grenache) och Cariñena 

(Carignan).  I de mera exklusiva vinerna använder man dessutom ofta 

Syrah eller Cabernet Sauvignon och lagring på ekfat. 

 
 

 
 

ÒNIX FUSIO kommer från den lilla byn Gratallops i hjärtat av Priorat-dalen! 
 

Vinicola del Priorat grundades 1991 och består av en sammanslutning av ett antal mindre gårdar, som 

tillsammans har odlingar på 205 hektar. Vinstockarna i odlingarna är mycket gamla, de flesta mer än 60 år och 

produktionen är begränsad till ca 1 kilo druvor per vinstock. Ònix Fusió med druvorna Garnacha, Cariñena och 

Syrah passar perfekt till smakrika rätter, gärna till vilt eller mustiga grytor. Vinet har fått höga omdömen och 

flera årgångar har belönats med över 90 poäng av Robert Parker.   

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Callia Alta – Sommarfavoriter! 

De här populära och fruktiga vinerna har 

fått tillökning med druvan Pinot Grigio 

Beställningsviner hos Systembolaget. 

 

 Callia Alta Chardonnay – 83758 

 Callia Alta Pinot Grigio – 72285  NYHET 

 Callia Alta Shiraz Malbec – 71394 

 

 

  

Certifierade eko och veganviner 

Grüner Veltliner Heideboden är ett torrt, 

ungdomligt, smakrikt och fruktigt vin. 

Varunummer 73699 – Pris: 119:- 

 

Blauer Zweigelt Alte Reben är ett vin med 

mjuka tanniner som är rikt på smaker. 

Varunummer 73178 – Pris: 122:- 

 

  

Pedra d’ Orca prissänkt med 27% 
 

Pedra d’ Orca produceras på vinfälten runt 

Vila Nova de Tazem i Dâo-distriktet. 

Traditionellt och välgjort vin med druvorna 

Touriga Nacional, Tinta Roriz (Tempranillo) 

och Jaen. Tidigare pris var 83:-. Nu har du 

möjlighet att köpa vinet till fyndpris. 

Varunummer 74326 – Pris: 59:- 

 

 

Nyhetsbrev mars 2016 – Läs mer om vinerna på www.vinkompaniet.se 

http://resources.vinkompaniet.se/Produktblad/Onix_web.pdf
http://resources.vinkompaniet.se/Produktblad/Callia%20Alta%20Chardonnay_web.pdf
http://resources.vinkompaniet.se/Produktblad/Callia%20Alta%20Pinot%20Grigio%20CA002.pdf
http://resources.vinkompaniet.se/Produktblad/Callia%20Alta%20Shiraz%20Malbec_web.pdf
http://resources.vinkompaniet.se/Produktblad/Gruner%20Veltliner%20Heideboden_Web.pdf
http://resources.vinkompaniet.se/Produktblad/Blauer%20Zweigelt%20Alte%20Reben_web.pdf
http://resources.vinkompaniet.se/Produktblad/Pedra_WEB.pdf
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