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ENOLOGÍA

Els raïms es cullen a mà relativament d’hora, quan aconsegueixen la seva màxima expressió 
fruital en els dies càlids de l’estiu. Tots els lots es maceren en fred durant 5 dies abans 
d’iniciar la seva fermentació en dipòsits d’acer inoxidable. La tècnica de maceració 
carbònica del raïm s’utilitza durant 20 dies per aconseguir un òptim perfil aromàtic i una 
extracció suau dels tanins. El vi es cria durant més d’un any en dipòsits d’acer inoxidable 
per a construir una sensació en boca arrodonida a partir del contacte amb les mares. La 
intenció és expressar la fruita sense influència del roure, mostrant les aromes fèrriques i la 
mineralitat del sòl. Aquest vi està sense clarificar ni filtrar per a preservar la gamma natural 
d’aromes.
                                                                  —Antoni Sànchez-Ortiz

SOBRE LA VINYA

El Merlot i Syrah provenen de la vinya de Mas Vell, plantada al sud del celler amb 
una exposició total al sol maximitzant la maduresa potencial del raïm. Mes Vell 
es troba en una elevació que permet una optima exposició per retenir l’acidesa del 
raïms. La Garnatxa i la Carinyena procedeixen de la vinya de Mas del Xes que es 
plantada darrere del celler i forma un amfiteatre natural que mira al nord prop de la 
base del massís de Montsant. Les condicions climàtiques extremes de 2017 van 
donar com a resultat una anyada lleugerament més fresca i expressiva del terrer. 

COLOR Granat amb tocs de gerani vermell i compota de gerds en la vora

NAS Bella explosió de maduixes macerades amb tulipes, groselles   
 vermelles, herbes silvestres, farigola i roques metamòrfiques

BOCA   En boca entrada lleugera i fresca que evoluciona cap a un pas 
sedós amb tocs de cirera picota. Mineral i refrescant, persistent 
acidesa i volum tánic, notes balsàmiques i regalèssia

CUPATGE 35% Merlot, 30% Syrah, 19% Garnatxa, 16% Carinyena

FERMENTACIÓ  100% acer inxodable

CRIANÇA  12 mesos en acer inxodable

VINYES  Mas Vell, Mas d’en Xes

PRODUCCIÓ 22.700 ampolles

ALC. VOL. 16% 
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SOBRE PERINET

L’esvelta i escarpada serra de Montsant 
defineix el Priorat a escala visual i 
vitivinícola. Als seus peus, turons sencers 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.


