
Priorat 

Gammel klostervin som på de siste 10 år er 
blitt kultvin. 





Vinområder
i sirkelen:

Terra Alta,
Montsant,
Priorat,
Tarragona,
Penedes,
Coster del 
Segre,
Alella,
Pla de Bages,
Conca de 
Barbera,
Emporda,
Costa-Brava,
Somontano,
Calatayud,
Corinena.



Priorat regionen

Området er lett tilgjengelig fra Barcelona både med vinsmakerturer og leiebil.

Bosettingene her dateres tilbake til de første huleboerne på det europeiske

fastlandet.

Det er et område med bratte vinmarker, store fjell og klippeformasjoner, skjulte

daler og kjølige raviner. Det er også arealer med flate dyrkbare områder og

krystallklare elver. 

Dra og besøk innbyggerne fra denne flotte regionen av Spania som har

kultivert dette området og med stolthet viser frem sin region og sine viner. 



Det er faktisk bare to områder i Spania med 
høyeste klassifisering på vin.
Det er Rioja  og  Priorat.  
DOCa Denominación de Origen Calificada
katalansk: DOQ - Denominació d'Origen
Qualificada)
(Ribera del Dueiro fikk tilbud i 2008 om DOCa
men vinbøndene greide ikke å bli enige om et 
regelverk).



Carthusian Monastery of Scala Dei (Escaladei i Catalan)

Klostret ble startet kort tid etter gjenerobringen fra Maurerne i 
1165. De første munkene kom fra Provence i Frankrike, med  
viktige gjøremål i det lokale området. Blant annet undervisning 
om dyrking av grønnsaker og vin i de bratte skråningene.
Klosteret fikk navnet sitt fra en fortelling om at en gjeter hadde 
sett engler komme ned en stige på fjellet nær klosteret.  
Klosteret heter derfor «Trappen til Gud».

.















Jordsmonnet i Priorat

Bratte skråninger med «llicorella» jordsmonn, 
varmt middelhavsklima, kjølige netter på stor 
høyde, og de to druene Grenache og Carignan.
De avsidesliggende steinete skråningene i 
Priorat er fødeplassen til ekstremt kraftige og 
mineralrike rødviner. Dette takket være de 
skifer og kvartsrike mineralene i bakken.
Kilometer etter kilometer med bakket landskap, 
noen steder meget bratt. Så bratt at maskiner 
ikke kan brukes. Så klipping sprøyting og 
høsting må gjøres for hånd.



Grenache er en kjent drue som brukes til vin. 
Det finnes flere varianter av denne druen, og 
den kan brukes både til hvite og røde viner. 
Denne druen gir 15-16% alkohol, og den bør 
ikke dyrkes i jord som er veldig fruktbar, for da 
gir den en kjedelig vin som har lite farge. Dette 
har ført til at den gjerne selges som rosévin. 
Druen har sannsynligvis sin opprinnelse fra 
Spania eller Sardinia, men den dyrkes også i de 
sørlige delene av Frankrike. Det finnes også 
områder i Australia og i Sør-Afrika der denne 
druen blir dyrket og presset til vin, men det er 
sjelden å finne den i ren form. Som tilsetning 
med andre sorter er den svært vanlig. 



Carignan er verdens nestmest plantede 
druesort - dessverre ikke på grunn av 
kvaliteten. Den er bl.a. plantet i Frankrike, 
Spania, Italia og California, men det er i 
Languedoc og Roussillon den er mest 
beplantet. Carignan ble intensivt plantet fra 
1950 og fremover, da den kan levere et 
ekstremt høyt høstutbytte på mere enn 200 
hl/ha.
Men enkelte produsenter greier å få noe større 
ut av druen. 
Det er vin baseret på gamle vinstokker plantet i 
god og veldrenert jord. Deretter skal utbyttet
holdes under 30 hl/ha og endelig kreves
ekseptsjonelt håndtverk i såvel markene som 
kjeller. 















Produsent:  Alvaro Palacios

Alvaro Palacios er en legende i Spania, ikke fordi han er veldig gammel, men 
fordi han tok si utdanning i Bordeaux og sin læretid på Chateau Petrus. Så tok 
han kunnskapen med seg for å starte vingård i Spania.
Foreldrene driver vinproduksjon i Rioja, men Alvaro brukte ett år på å reise 
rundt i Spania for å finne stedet han ville utvikle. Og heldig for Priorat ble det 
her han bosatte seg og startet en liten vinproduksjon som har utviklet seg 
sakte til nå å lage viner som skårer 95 poeng hos Parker.

L’Ermita
Har en ganske liten produksjon så 
prisene her ligger ± 8000 kroner





Viner til smaking. 

GR 174   2017 - Casa Gran del Siurana Poboledo -
Bellmunt del Priorat

Trosses Negro   2011 - Alfredo Arbas - El Molar

Perpetual   2015 - Torres  - Porrera og El Lloar

Scala dei Prior  2016 - Scala Dei 

Doix 2012 - Mas Doix - Poboleda



Gr- 174   2017 87 poeng

Alkohol:  14.5%

Råstoff:  Grenache 25%, Carignan 35%, Cabernet
Sauvignon 40%

Farge / lukt:  Tett, mørk, blålilla farge.

Smak:  Nyansert, fruktig smak med fatkarakter, innslag av 
bjørnebær, mørke kirsebær, lavendel, sjokolade og pepper.





Tros Negre 2011 90 poeng

En strålende vin. Tåler minst 10 år. Meget godt kjøp.
2011-årgang. Smakt 1. mars 2014 

Alkohol:  14%

Råstoff: Grenache 100%

Farge / lukt: Blomster, moden frukt med et hint av 
skogbunn.  krydder og balsamico avrunder lukten

Smak: Smak av krydder, moden frukt med godt 
integrerte tanniner. Lang ettersmak med et hint av 
krydder.



Afredo Arribas,    

Vingård: Portal del priorat
Sted: El Molar, Priorat og Monsant

Denne vinen kommer faktisk ikke fra Priorat. 
Dette er teknisk sett en Monsant vin, på grunn 
av markens beliggenhet men vingården ligger i 
Priorat.
Trosso Tros negre kommer fra en liten gård på 
1,5 ha beplanter med pre phylloxera Grenache
vinplanter. Disse plantene er mer enn 95 år 
gamle.
Vinen ligger 1 år på fransk eik.

Alfredo Arribas er en kjent Spansk Arkitekt med 
kontor i Barcelona. Han elsker vin og det å 
bruke gammelt druemateriale i 
vinproduksjonen. 



Perpetual 2015 91 poeng

Mineralske toner av terroir. Aroma av eik med sjokolade 
og rosiner.
Vinmonopolet

Alkohol:  15%

Råstoff:  Carignan 85%.  Grenache 15 %.

Farge / lukt: Dyp tett rød. Veldig intens duft med høy 
konsentrasjon og dybde, integrert eik, mye jordsmonn

Smak:  Stor fylde og flott munnføelsle god sødme, rik og 
elegant med fin syre, stofflig og fast med masse krydder 
og litt varme.



Perpetual 2015  koster 419,- Salmos 2015 koster 295,-

Torres har 100 hektar med vinplanter fordelt på to vingårder. Den største av disse er i Porrera med 75 hektar. På 
en elevasjon på 500 meter ligger denne vinmarken relativt høyt med bratte skråninger og mye skifer i grunnen.
Man kan faktisk ikke kalle det jord fordi det er ren skifer og grus.
Veldig lik det vi finner i Dourodalen i Portugal.

Torres har også 25 hektar i Lloar,  dette er der produksjonsanlegget ligger.  Dette anlegget ligger i sikte av Gratallops, 
høyden er ca. 300 meter og det er varmere i dette området.

La Solteta er ikke tilkoblet strømnettet, greier seg med solcellepaneler til daglig drift men bruker  generatorer
under  innhøsting.





Scala Dei Prior 2016 89 poeng
Ville jordbær, blåbær og noe krydder Vinmonopolet

En vin med tydelig alkohol men den bærer de 14,5 
prosentene ganske så godt. Tåler 10 år. Godt kjøp. Appretiff

Råstoff:  Grenache 45%, Carignan 15%, Cabernet
Sauvignon 20%, Syrah 10%

Alkoholprosent: 14,5%

Farge / lukt: Dyp kald rød. Intens duft med mørk syrlig 
frukt, tydelig jordsmonnspreg.

Smak: Fyldig og konsentrert med stor munnfølelse, fin 
syre, lett sødme, varm og intens ettersmak.



Escala Dei
Innbyggere 44
Vinareal 54 Ha
Høyde   743m



Doix 2012 93 poeng

Mørke bær. Fruktig med lang ettersmak. Vinmonopolet

En svært konsentrert og litt moden vin som tåler 6-7 år. 
Verd prisen. 2012-årgang. Smakt 14. november 2016 Aperitif

Alkoholprosent: 14,5%

Råstoff: Carignan 55%, Grenache 45%

Farge / lukt: Dyp rød. Noe eik, åpen og moden frukt, 
plommer, jordsmonn.

Smak: Stor fylde, følger duften, god syre, konsentrert og 
moden stil, en del eik, men holder lenge med litt eik.









http://walkingfoodandwine.com/priorat-1-week/

1 week walking holiday Priorat, Spain
7 days, 6 nights with 6 days walking, food and wine. Arrive Sunday finish Saturday afternoon.

Sunday:
Guided visit to the excellent Priorat wine museum, before checking into the beautifully and stylishly restored historical guest house in the center of the 
pretty and relaxed village of Porrera. In the evening we have a lovely dinner with wines and a full briefing on the coming week and Mondays itinerary.

Monday: 
15km Porrera – Poboleda – La Morera de Montsant

Probably the hardest days walk of the whole holiday, but well worth it, as you are treated to truly breathtaking views, a wonderful lunch in an 
ecological vineyard and a slap up dinner in the Hotel after a hard but rewarding day. Sit on the terrace with a glass of wine enjoying the view 
looking back over the ground covered that day.

Tuesday:
13km La Morera de Montsant – Escaladei – La Morera de Montsant

Fascinating and much easier days walk to the Hamlet and famous ruins of Escaladei, the birth place of the Priorat. Includes a  visit to the ruins, 
lunch in the beautiful square and then tour and tasting at arguably the single most important wine cellar in the Priorat region.



Wednesday:
8.5 km La Morera de Montsant – Cornudella

Easy half days walk, with a whole range of different environments, meadows filled with an amazing range of wild flowers, wooded areas, 
vineyards, unusual rock formations etc oh and it’s pretty much flat or downhill all the way! Lunch in the center of town in a typical Catalan 
restaurant, followed by an excellent tour and tasting of one of the best producers in the DO Montsant, includes 4×4 trip to the vineyard.

Thursday
14km Cornudella – Siurana – Cornudella

One of the absolute highlights of the week to the famous mountain hamlet and castle of Siurana, place of great historical interest and absolute 
stunning scenery, the walk up is challenging but amazing. Lunch is a feast of a picnic. Plenty of time to explore and look around, before heading back 
down to Cornudella for drinks and tapas in the village square.

Friday
14km Cornudella – Poboleda – Torroja de Priorat

Easy morning walk mostly flat, lovely high quality lunch in the village, slight climb before dropping down into the pretty little village of Torroja del 
Priorat. In the evening we visit a high quality, famous producer with amazing wines and underground cellars, Dinner is in a special little place with a 
twist.

Saturday
8 km Torroja del Priorat – Gratallops

Nice easy half day walk, you might have to roll your trousers up and kick the boots off to cross the river but it’s well worth it to get to the famous 
Priorat village of Gratallops, where we go for lunch at the beautiful  cellar and restaurant of one of the key players in the rebirth of the Priorat, long 
lunch with plenty of time to put your feet up and relax.



Horseshoe Bat Felis Silvestris Sus Scrofa

Hieraaetus fasciatus - Bonelli's Eagle Bubo bubo



http://www.vinavisen.dk/

Vinfestivalen i Priorat er 4. og 5. Mai i 2019

http://www.vinavisen.dk/



