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ENOLOGIA

L’anyada 2016 recull els perfums de la millor garnatxa de la vinya de Mas Vell i les notes 
florals i marines de la carinyena de Pendents, la nostra vinya amb influència de la brisa 
mediterrània. Els pigments de color robí fosc creen una densa capa de colors. Aromes 
d’anís, regalèssia i romaní es combinen amb subtils de fulles seques. El sabor llarg de l’aire 
marí i la salinitat completen l’essència del sòl sec i rocós del Priorat. Un vi per a gaudir-ne, 
per a sentir l’alè entre els dies calorosos a les muntanyes sinuoses del Priorat i la sal del mar 
en les nits fresques de l’estiu Mediterrani.

-Toni Sànchez

SOBRE LES VINYES

Les nostres vinyes es caracteritzen per les seves varietats i la seva morfologia. Mas Vell és 
la vinya amb major exposició al sol; la vinya destaca per la garnatxa i una collita d’alta 
maduració. Pendents representa el desnivell més espectacular i pronunciat dins de les 
finques de Perinet (en algunes parts de la vinya, el pendent supera el 30%). Amb una 
orientació completament al nord-est, Pendents rep una forta influència de la brisa i la 
humitat del Mediterrani que matisen la mineralitat i concentració d’aquest 1194.

COLOR Rubí profund i fosc, notes de porpra i vellutat. Capa densa

EN NAS  Una àmplia gamma de fruites de bosc, nabius, terra càlida i roure 
torrat. Expressió oberta perfumada i floral: anís, regalèssia i mel de 
romaní, menta fresca i ombres de pebre

EN BOCA   Exuberant i abundant amb densitat, textura i longitud. Fruits 
vermells silvestres amb tanins sedosos ben integrats. Suau i 
encantadora complexitat. Equilibrat. Acidesa fresca i profunda, 
amb notes de brisa marina i salinitat. Inspirador 

CUPATGE  62% Garnatxa, 31% Carinyena, 7% Syrah

FERMENTACIÓ 80% en bótes de roure de 600l i 20% en acer inoxidable

CRIANÇA  18 mesos en roure francés 100% nou

LA VINYA Mas Vell i Pendents

PRODUCCIÓ 9,600 bot.

ALC. VOL. 15%

SOBRE PERINET

L’escarpada serra de Montsant defineix 
el Priorat a nivell visual i vitivinícola. 
Als seus peus, pujols i turons de pissarra 
i un sòl ric en mineral format al llarg de 
mil·lennis. Estius calorosos i àrids amb 
suaus brises mediterrànies afavoreixen que 
les varietats locals tradicionals, la Garnatxa 
i la Carinyena, expressin aquí el seu major 
potencial. Amb una viticultura activa que 
data del segle XII, el Priorat és tan antic 
com sembla. Perinet, com a destinació 
privilegiada, honra aquesta llarga història 
i la complementa amb una decidida aposta 
per la innovació.


