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L I K K A  2 0 1 8

PRIORAT
DOQ

ENOLOGIA

El nom de Likka prové de l’idioma cèltic i significa “pedra”. Aquest vi representa l’esperit 
de la DOQ Priorat i el paisatge rocós que cobreix el seu sòl. Les vinyes al Priorat creixen 
sobre la llicorella aportant notes minerals i terroses alhora que una agradable acidesa. 
Likka és un vi agraït a la llum del Mediterrani que ens mostra notes de tabac i fusta curada 
en nas. Panses, licor de móra i melmelada de maduixa en boca. Un taní amable i fresc 
harmonitza amb notes de canyella i sotabosc. Un vi ideal per acompanyar àpats suculents 
i transportar-nos a la naturalesa abrupta i harmoniosa d’una terra indòmita.

-Antoni Sànchez-Ortiz
                                                     

SOBRE LA VINYA

El Merlot i la Syrah provenen de la vinya de Mas Vell, plantada al sud del celler i una 
exposició total al sol maximitzant la maduresa potencial del raïm. Mas Vell es troba a 
400 m d’altitud que li aporta frescor i ajuda a retenir l’acidesa en el raïm. La Garnatxa 
procedeix de la vinya Mas del Xes, situada darrere del celler formant un amfiteatre 
natural davant de la Serra de Montsant. La Carinyena prové de la vinya d’Argeles de 
sòls vermellosos mescla d’argiles i pissarres a prop de Torroja del Priorat. Les condicions 
climàtiques d’aquesta anyada han donat com a resultat una excel·lent collita que 
ens permet expressar la singularitat del terrer particular de les vinyes de Perinet. 

COLOR Túnica granada amb confitura de gerds al rivet

NAS Tabac i sotabosc. Fruita vermella, fruita negra, floral i especiat

BOCA   Panses, licor de móres i melmelada de maduixa. Un taní  
amable i fresc amb notes de canyella i sotabosc

CUPATGE Carinyena, Syrah, Garnatxa & Merlot 

FERMENTACIÓ  100% acer inoxidable

CRIANÇA 12 mesos en 60% roure francès neutre i 40% en acer inoxidable

VINYES  Mas Vell, Mas del Xes i Argeles

ACIDESA 5,15 g/L

PRODUCCIÓ 12.000 bot. 

ALC. VOL. 15%

Online
 

www.perinetwinery.com
#perinet

@perinetwinery
perinet@perinetwinery.com

Priorat
 

Perinet Winery
Ctra. T-702, Km. 1,6 

Poboleda
+ 34  977 827 113 
+ 34  679 212 855

90

9,08

4



2 0 2 0  R O S É

PRIORAT
DOQ

ENOLOGIA

Aquest singular vi neix com a punt de partida dels tastos per a les nostres visites al celler. 
La seva gran popularitat i demanda ens han portat a incloure’l en el nostre catàleg regular 
de vins. La collita 2020 va ser extremadament humida i plujosa a la primavera seguida 
d’un estiu calorós i àrid. La collita va ser curta i de qualitat estàndard. Una anyada fresca 
amb una subtil aportació del terrer, conseqüència de les condicions climàtiques extremes 
durant la temporada de creixement del raïm.

—Antoni Sànchez-Ortiz

SOBRE LA VINYA

Aquest vi procedeix de la nostra vinya Pendents, situada a 21 km de la costa mediterrània 
al poble de major influència marina del Priorat, Porrera. Aquesta vinya està orientada al 
nord-est, proporcionant moltes hores de llum solar i un flux d’aire vital del Mediterrani. 
Aquest terrer és únic al Priorat per la seva exposició a la brisa de la mar Mediterrània. 
Pendents és la vinya amb major desnivell de la finca Perinet, amb algunes parts de la 
vinya en desnivells superiors als 30 graus. Les varietats Cabernet Sauvignon i Carinyena 
hi sobreviuen amb vigor, aferrades als famosos sòls de pissarra llicorella del Priorat.

COLOR Vi clar i brillant de llum intensa robí birmà brut, lleugerament  
 oxidada

NAS Noble i delicat. Maduixes, magrana, aranja i maracujà. Essència  
 cítrica amb algunes fruites blanques madures 
 
BOCA  Maduresa expressiva i frescor al mateix temps. Acidesa atractiva 
 i lleugeresa amb un agradable final amarg. Equilibri i complexitat  
 que l’acosta a l’umami

CUPATGE 50% Cabernet Sauvignon, 50% Carinyena

FERMENTACIÓ  100% acer inoxidable

CRIANÇA  3 mesos en acer inoxidable

VINYES  Pendents de Porrera

PRODUCCIÓ 1,200 botelles

ALC. VOL. 16%
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M E R I T  2 0 1 7

PRIORAT
DOQ

ENOLOGIA

Merit, expressió del sòl de llicorella del Priorat portat a l’ampolla, resultat d’un cupatge 
principalment de Merlot i Syrah, amb Garnatxa i Carinyena. Els raïms fermenten 
conjuntament a mesura que es recullen al punt quan s’expressa la fruita vermella fresca. 
L’objectiu és mostrar la primera maduració de la fruita, sense influència del roure, 
potenciant els aromes fèrrics i la mineralitat del sòl. Aquest vi brillant i profund, expressa 
l’anyada en molts aspectes. El nas és deliciós, encara que també delicat, amb molta fruita i 
un final fresc i agradable. En boca això es tradueix en la integració de les notes de sotabosc, 
amb tocs subtils d’herbes silvestres i records terrosos. 

-Antoni Sànchez-Ortiz

SOBRE LA VINYA

Els raïms per a Merit són els primers a ser collits a les vinyes de Mas Vell i Mas d’en Xes. 
És la fruita que prové de les zones més fresques dels ceps de la finca. La combinació dels 
raïms Merlot, Syrah, Garnatxa i Carinyena de vinyes joves crea un vi que omple la boca 
amb vitalitat i complexitat. La selecció del raïm permet una suau maduració del taní, 
frescor i una acidesa notable.

COLOR Rubí granat amb tocs de gerani roig i compota de gerds en el rivet

EN NAS Bella explosió de maduixes macerades amb tulipes, grosella   
 herbes silvestres, timó i roques metamòrfiques triturades

EN BOCA   Entrada lleugera, atractiva i fresca que evoluciona cap a un pas per 
boca sedós amb tocs de cireres Picota. Mineral, acidesa persistent i 
tocs de tanins densos amb notes balsàmiques i de regalíssia

CUPATGE  35% Syrah, 25% Garnatxa, 20% Carinyena & 20% Merlot 

FERMENTACIÓ  100% acer inoxidable

CRIANÇA 12 meses en 45% roure francès i 55% en acer inoxidable sobre lies

LA VINYA  Mas Vell i Mas d’en Xes

PRODUCCIÓ 22.700 bot.

ALC. VOL. 16%
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P E R I N E T  2 0 1 6
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PRIORAT
DOQ

ENOLOGIA

Aquest vi és l’expressió de la magnífica vinya de Mas d’en Xes situada al voltant del celler 
Perinet. És la representació pura d’un vi clàssic del Priorat, respectant els cupatges de les 
varietats més importants de la regió. Una mostra autèntica del terrer, dels sentits del lloc   
i la finca de Perinet, una identitat molt particular que brolla en aquest singular racó del 
Priorat entre Poboleda, Porrera, La Morera i Siurana. La intenció d’aquest vi és aconseguir 
el mateix nivell de fruita i tanins que un ventall ampli de varietats ens proporciona. És per 
això que la complexitat en aquest vi és extrema i plena de matisos. Els tanins madurs i els 
polisacàrids afavoreixen una sensació de boca plena, que s’emfatitza gràcies a un prolongat 
envelliment en les bótes de roure.

-Antoni Sànchez-Ortiz

VINIFICACIÓ

La primera selecció es realitza vinya per vinya buscant el precís moment de maduració  
de la fruita i dels tanins. Els raïms es cullen i es trien exclusivament a mà. Tots els lots es 
contenen en fred durant dos dies abans de començar la seva fermentació en dipòsits d’acer 
inoxidable. Es duu a terme una tècnica de battonage amb aire a pressió dues vegades al dia 
durant la maceració que s’allargà més de 30 dies a fi d’obtenir un vi òptim. El vi de gota es 
fa per decantament, mentre que les pells i la rapa es premsen molt suaument. Finalment, 
la cura es fa en bótes de roure per al seu envelliment.

COLOR Rubí profund vers vermell porpra. Dens i de capa profunda 

EN NAS  Fruita vermella madura, roure francès amb caràcter especiat, 
perfils de coco i vainilla ben integrat amb notes de grosella negra 
i gerds

EN BOCA   Aromes balsàmiques, equilibrades i madures. De cos complet, 
textura sedosa i tanins pronunciats

CUPATGE   31% Garnatxa, 26% Carinyena, 20% Syrah,  
18% Cabernet Sauvignon 5% Merlot

FERMENTACIÓ  100% acer inoxidable

CRIANÇA  15 mesos en 40% roure nou i 60% roure francès i americà d’un any

LA VINYA  Mas d’en Xes 

PRODUCCIÓ 20.000 bot.

ALC. VOL. 15%
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PRIORAT
DOQ

 
 

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 més influència de la 
brisa mediterrània. Els pigments de color granat creant una densa i profunda capa de 
matisos. Aromes d’anís, regalèssia i romaní es combinen amb subtils notes de fulles seques. 
El sabor llarg de l’aire marí i la salinitat complementen l’essència del sòl sec i rocós del 
Priorat. Un vi per a gaudir-ne i emocionar-se, per a sentir l’alè dels dies calorosos a les 
muntanyes sinuoses del Priorat i la sal del mar en les nits fresques de l’estiu Mediterrani.

-Antoni Sànchez-Ortiz

SOBRE LA VINYA

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 d’entre totes 
les finques de Perinet, en algunes parts de la finca, el desnivell 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 Perinet 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 botes de roure de 600L i 20% en acer inoxidable

CRIANÇA  18 mesos en roure francès 100% nou

LA VINYA Mas Vell i Pendents

PRODUCCIÓ 9,600 bot.

ALC. VOL. 15%

95

94

96

Online
 

www.perinetwinery.com
#perinet

@perinetwinery
perinet@perinetwinery.com

Priorat
 

Perinet Winery
Ctra. T-702, Km. 1,6 

Poboleda
+ 34  977 827 113 
+ 34  679 212 8558



V I N YA  M A S  V E L L 
G A R N AT X A  2 0 1 7

PRIORAT
DOQ

 

ENOLOGÍA

La primera selecció del raïm es realitzà al camp, deixant qualsevol fruit inadequat a la 
vinya. Un cop separat de la rapa, el gra de raïm se seleccionà curosament a mà. Tots els lots 
es conservaren en fred durant 2-3 dies abans de començar una fermentació llarga en bótes 
de fusta i tancs d’inoxidable. Es dugué a terme un pigeage suau en les botes i els tancs de 
600 l. diverses vegades al dia de forma manual. Les maceracions s’allargaren més de trenta 
dies per a aconseguir una òptima extracció de tanins. El vi de gota se separà de les pells i és 
feu una premsada suau a la brisa. S’utilitzaren botes noves de roure francès durant divuit 
mesos per la criança del vi abans de l’embotellament, sense clarificar ni filtrar. Aquest vi és 
estrany i únic, madur i d’expressió singular, una autèntica Garnatxa del Priorat.  
                              

    

-Antoni Sànchez-Ortiz

SOBRE LA VINYA

La vinya Mas Vell està completament orientada al sud i expressa tot el potencial de la 
fruita madura. La seva altitud és el que la distingeix de les vinyes veïnes. La majoria de les 
plantacions al Priorat estan al voltant de 200-250 metres, mentre que Mas Vell es troba a 
385 - 450 metres. Aquesta elevació addicional i la influència de la marinada faciliten als 
ceps retenir l’acidesa i preservar el vigor. Del sòl rocós i el sol radiant en sorgeixen vins 
rodons, expressius i afruitats. Les condicions climàtiques extremes de l’anyada 2017 han 
donat com a resultat una collita que expressa sense impureses el terrer clàssic del Priorat.
  

COLOR Color rubí profund amb rivets violacis i blavosos

NAS  Fruits vermells encaramel·lats. Elegant perfum de flors silvestres. 
Móres madures amb tocs de melmelada de pruna i notes 
balsàmiques

BOCA  La pissarra negra i les notes madures combinen amb un paisatge 
d’herba seca. Tanins de cos complet amb una acidesa equilibrada. 
Olives negres i un final únic i perfumat 

CUPATGE  100% Garnatxa

FERMENTACIÓ 60% botes de roure, 40% acer inoxidable

CRIANÇA  18 mesos en 80% roure francès nou. Botes de 600L 

VINYA Mas Vell 

EXPOSICIÓ Sud

PRODUCCIÓ 1.800 bot.

ALC. VOL. 16%
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V I N YA  M A S  V E L L  
C A B E R N E T  S A U V I G N O N  2 0 1 7

PRIORAT
DOQ

ENOLOGÍA

La primera selecció del raïm es féu en el camp, deixant qualsevol fruit inadequat a la vinya. 
Un cop separat de la rapa, el gra de raïm se seleccionà curosament a mà. Tots els lots es 
conservaren en fred durant 2 o 3 dies abans de començar una fermentació llarga en bótes 
de fusta i tancs d’inoxidable. Es realitzà un pigeage suau en bótes i tancs de 300 l. diverses 
vegades al dia de forma manual. Les maceracions s’allargaren més de trenta dies per a 
aconseguir una òptima extracció de tanins. El vi de gota se separà de les pells i és feu una 
premsada suau a la brisa. S’utilitzaren bótes noves de roure francès durant divuit mesos per 
la criança del vi abans de l’embotellament, sense clarificar ni filtrar.  

    

-Antoni Sànchez-Ortiz

SOBRE LA VINYA

La vinya Mas Vell està completament orientada al sud i expressa tot el potencial de la 
fruita madura. La seva altitud és el que la distingeix de les vinyes veïnes. La majoria de les 
plantacions al Priorat estan al voltant de 200-250 metres, mentre que Mas Vell es troba a 
385 - 450 metres. Aquesta elevació addicional i la influència de la marinada faciliten als 
ceps retenir l’acidesa i preservar el vigor. Del sòl rocós i el sol radiant en sorgeixen vins 
rodons, expressius i afruitats. Les condicions climàtiques extremes de l’anyada 2017 han 
donat com a resultat una collita que expressa sense impureses el terrer clàssic del Priorat.

COLOR Rubí, morat, profund

NAS  Elegant i intens perfum de fruites exòtiques combinat amb aromes 
de flors i herbes silvestres. La brisa de la mar Mediterrània i l’alè 
del bosc.

BOCA   En boca expressa el sofisticat reflex dels matisos del terrer, trobem 
fruits vermells, melassa, sal marina fumada, carn curada i les notes 
mineralitzades de la famosa llicorella del Priorat 

CUPATGE  100% Cabernet Sauvignon

FERMENTACIÓ 80% en bota, 20% acer inoxidable

CRIANÇA  18 mesos en 80% roure francès nou de 600L

VINYA Mas Vell  
 
EXPOSICIÓ Sud

PRODUCCIÓ 1.800 bot.

ALC. VOL. 15,5%

Online
 

www.perinetwinery.com
#perinet

@perinetwinery
perinet@perinetwinery.com

Priorat
 

Perinet Winery
Ctra. T-702, Km. 1,6 

Poboleda
+ 34  977 827 113 
+ 34  679 212 855

90

94

10



V I N YA  M A S  D E L  X E S 
S Y R A H  2 0 1 7

PRIORAT
DOQ

ENOLOGÍA

La primera selecció del raïm es féu en el camp, deixant qualsevol fruit inadequat a la 
vinya. Un cop separat de la rapa, el gra de raïm se seleccionà curosament a mà. Tots 
els lots es conservaren en fred durant 2 o 3 dies abans de començar una fermentació 
llarga en bótes de fusta i tancs d’inoxidable. Es realitzà un pigeage suau en bótes i 
tancs de 300 l. diverses vegades al dia de forma manual. Les maceracions s’allargaren 
més de trenta dies per a aconseguir una òptima extracció de tanins. El vi de gota se 
separà de les pells i és feu una premsada suau a la brisa. S’utilitzaren botes noves de 
roure francès durant divuit mesos per la criança del vi abans de l’embotellament, 
sense clarificar ni filtrar.                                   

    

-Antoni Sànchez-Ortiz

SOBRE LA VINYA

La vinya de Mas del Xes, plantada en el famós sòl de llicorella del Priorat, es troba prop del 
poble de Poboleda. A 30 km de la mar Mediterrània aquesta vinya experimenta un canvi 
extrem en el clima entre el dia i la nit. Els dies són càlids i àrids seguits per temperatures 
fresques a la nit a causa de la seva ubicació amb relació a la mar i a una elevació d’entre 
400 i 500 metres. Les condicions climàtiques extremes de 2017 han donat com a resultat 
una collita que expressa sense impureses el terrer clàssic del Priorat.

COLOR Rubí profund amb atractius i engalanats tons negres

NAS  Te negre, notes de tinta i espècies. Aromes amílics de meló madur, 
albercoc, mango i fruita del drac

BOCA   Compota de nabius amb aromes fresques d’espècies que es 
combinen amb una delicada capa de tanins vellutats. Estructura 
sensible que s’expandeix a la boca. Persistent

CUPATGE  100% Syrah

FERMENTACIÓ 60% en bota, 40% acer inoxidable

CRIANÇA    18 mesos en 80% roure francès nou de 600L

VINYA Mas del Xes

EXPOSICIÓ Nord

PRODUCCIÓ 1.800 bot. 
 
ALC. VOL. 14,5%
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V I N YA  M A S  D E L  X E S 
G A R N AT X A  2 0 1 7

PRIORAT
DOQ

ENOLOGÍA

La primera selecció del raïm es féu en el camp, deixant qualsevol fruit inadequat a la vinya. 
Un cop separat de la rapa, el gra de raïm se seleccionà curosament a mà. Tots els lots es 
conservaren en fred durant 2 o 3 dies abans de començar una fermentació llarga en botes 
de fusta i tancs d’inoxidable. Es realitzà un pigeage suau en les botes i els tancs de 600 l. 
diverses vegades al dia de forma manual. Les maceracions s’allargaren més de trenta dies 
per a aconseguir una òptima extracció de tanins. El vi de gota se separà de les pells i és 
feu una premsada suau a la brisa. S’utilitzaren bótes noves de roure francès durant divuit 
mesos per la criança del vi abans de l’embotellament, sense clarificar ni filtrar. Aquest vi és 
estrany i únic, madur i d’expressió singular, una autèntica Garnatxa del Priorat.  
                             

-Antoni Sànchez-Ortiz

SOBRE LA VINYA

La vinya de Mas del Xes, plantada en el famós sòl de llicorella del Priorat, es troba prop del 
poble de Poboleda. A 30 km de la mar Mediterrània aquesta vinya experimenta un canvi 
extrem en el clima entre el dia i la nit. Els dies són càlids i àrids seguits per temperatures 
fresques a la nit a causa de la seva ubicació amb relació a la mar i a una elevació d’entre 400 
i 500 metres. La Garnatxa de Mas del Xes són la calidesa de les flors i la frescor de la brisa 
al mateix temps. Les condicions climàtiques extremes de 2017 han donat com a resultat 
una collita que expressa sense impureses el terrer clàssic del Priorat.

COLOR Rubí profund i brillant de rivet morat

NAS  Adorables aromes silvestres. Notes de menta amb tocs florals i 
elegants. Nas de pebre negre, fulles de tabac i terra

BOCA   En boca és frescor i salinitat. Fruits vermells brillants en el paladar 
mitjà amb tocs especiats típics del bosc Mediterrani. Els tanins són 
atractius i agreguen volum i delicadesa

CUPATGE  100% Garnatxa

FERMENTACIÓ 60% en bota, 40% acer inoxidable

CRIANÇA   18 mesos en 80% roure francès nou de 600L

VINYA Mas del Xes

EXPOSICIÓ Nord

PRODUCCIÓ 1.800 bot.

ALC. VOL. 16%
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V I N YA  P E N D E N T S 
C A R I N Y E N A  2 0 1 6

PRIORAT
DOQ

ENOLOGÍA

La Carinyena de la vinya Pendents fou l’últim a ser collit de la verema 2017, després d’un 
llarg temps d’espera, a fi d’aconseguir una maduresa òptima. Tots els lots es conservaren 
en fred durant un període prolongat de 4 o 5 dies abans de començar una fermentació 
llarga. Es realitzà un pigeage suau en les bótes i els tancs de 300 l. diverses vegades al dia de 
forma manual. Les maceracions s’allargaren més de trenta dies per a obtindre una òptima 
extracció de tanins. El vi de gota se separà de les pells i és feu una premsada suau a la brisa. 
S’utilitzaren bótes noves de roure francès durant divuit mesos per la criança del vi abans 
de l’embotellament, sense clarificar ni filtrar. Aquest vi té un paladar ferm, notes terroses 
i una salinitat única provinent de la brisa marina. Vinya Pendents és una formulació 
impressionant de la Carinyena del Priorat.

-Antoni Sànchez-Ortiz

SOBRE LA VINYA 
Pendents representa la inclinació més dramàtica de les vinyes de Perinet, en algunes parts 
de la vinya, el desnivell supera el 30%. Situada prop del poble de Porrera, aquesta finca 
s’encara per complet a l’est. Pendents rep moltes hores de llum solar i un flux d’aire vital i 
natural de la mar Mediterrània, situat a 20 km de la vinya. Conreada a mà i amb viticultura 
heroica de la mà d’intrèpids veremadors, es distingeix amb notorietat en el celler per 
produir un raïm de gran delicadesa. Les condicions climàtiques extremes de 2017 han 
donat com a resultat una collita que expressa sense impureses el terrer clàssic del Priorat.

COLOR Tinta fosca de tons morats. Ferm en consistència i densitat  
 
NAS  Un paisatge lleugerament humit de llicorella, romaní i dolça brisa 

marina. Fruits del bosc vermells i madurs amb notes de menta i 
grosella negra

BOCA   Paladar fresc i mineral. Notes terroses i sensació sucosa. Elegant 
interacció entre estructura i acidesa, que desemboquen en uns 
tanins corpulents i complexos que s’allarguen de manera subtil

CUPATGE  100% Carinyena

FERMENTACIÓ 60% en bota, 40% acer inoxidable de 300L

CRIANÇA  18 mesos en 100% roure francès nou

VINYA Pendents

EXPOSICIÓ Est

PRODUCCIÓ 1.500 bot.

ALC. VOL. 15,5%
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R A N C I

ENOLOGÍA

Vi antic tan antic com aquesta terra on els monjos cartoixans van començar a crear 
grans vins del segle XII. Perinet Ranci està elaborat amb soleres antigues del segle XIX, 
conservades en velles botes de castanyer. El raïm de Garnatxa blanca es maduren en la 
planta per a un procés d’assecatge d’un mes després de la collita. El raïm fermenta amb els 
seus llevats i el vi envelleix en les velles botes que formen part d’una increïble solera que 
conté les emboliques de fa més de cent anys. Un vi ric que és un homenatge a la història 
i a la tradició de vins generosos al Priorat. Aquest és un tresor molt benvolgut que ens 
connecta amb l’antiguitat.

—Antoni Sànchez-Ortiz

SOBRE LA VIÑA

La vinya de Gibertes es troba enclavada en un dels racons més recòndits i salvatges de 
la comarca del Priorat, en el triangle màgic entre Siurana, Poboleda i Porrera. La finca 
comprèn més de 200 hectàrees de terreny, 25 plantades, sobre sòls en un 98% de pissarra 
vella i un 2% de granit. Les vinyes se situen en un amfiteatre de terrasses orientades al 
sud envoltades de boscos de roures i pins i pujols silvestres entapissats de timó, romer i 
lavanda. La finca s’organitza entorn d’una antiga masia catalana que data del segle XVII, 
la qual cosa confereix un dels paisatges vitivinícoles més rics i majestuosos d’aquest país.

COLOR Bonic color rogenc brillant. Mel d’anou o castanya,    
 ambre. Or vell

NAS Ametlles i castanyes, figues, dàtils, fruita seca com ara   
 albercoc o présec, conyac i caramel

BOCA   Suau i llarg, ple d’emoció. Començament dolç, natural i atractiu. 
Records amargs de Salaons. Textura sedosa i persistent per a un 
final sec amb delicioses notes d’ametles i café. Umami

CUPATGE 100% Garnatxa

FERMENTACIÓ  100% botes de noguera

CRIANÇA  Més de 100 años

VINYES  Gibertes

PRODUCCIÓ 300 botelles

ALC. VOL 17%
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ACIDESA pH SUCRES SULFITS Tº SERVEI LONGEVITAT

2018 LIKKA 6.0 g/L 3,51 0.5 g/L 19 mg/L 18ºC 3 anys

2020 ROSÉ 6.5 g/L 3,45 1,6 g/L 47 mg/L 14ºC 3 anys

2017 MERIT 5.6 g/L 3.54 0.68 g/L 24 mg/L 18ºC 4 - 6 anys

2016 PERINET 5.62 g/L 3.61 0.8 g/L 28 mg/L 16ºC - 18ºC 10 - 12 anys

2016 PERINET 1194 5.9 g/L 3.51 0.98 g/L 11 mg/L 16ºC - 18ºC 10 - 12 anys

2017 VINYA MAS VELL CABERNET S. 6.0 g/L 3.64 1.1 g/L < 10 mg/L 18ºC 6 - 8 anys

2017 VINYA MAS VELL GARNATXA 5.9 g/L 3.53 1.7 g/L < 10 mg/L 16ºC - 18ºC 6 - 8 anys

2017 VINYA MAS DEL XES GARNATXA 5.8 g/L 3.51 3.4 g/L < 10 mg/L 18ºC 8 - 10 anys

2017 VINYA MAS DEL XES SYRAH 5.7 g/L 3.57 0.2 g/L < 10 mg/L 18ºC 4 - 6 anys

2017 VINYA PENDENTS CARINYENA 6.0 g/L 3.53 1.7 g/L < 10 mg/L 18ºC 4 - 6 anys
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Perinet s’alça enfront l’escarpada muntanya del Montsant 
que defineix la identitat de la prestigiosa regió de la DOQ 
Priorat, una antiga zona vinícola amb una viticultura 
activa que data del segle XII. El Priorat és un lloc per 
descobrir sense pressa mentre un gaudeix de les vistes, 
la brisa del Mediterrani, el seu vi de classe mundial i la 
famosa gastronomia de Catalunya.

Perinet és un impressionant celler situat al bell cor del 
Priorat, entre Poboleda, Porrera i La Morera de Montsant. 
La seva elegant arquitectura, la sala de bótes inspirada 
en Gaudí i la seva acollidora hospitalitat representen una 
experiència completament moderna que ret homenatge a 
segles de tradició.

L’escarpada serra del Montsant defineix el Priorat a escala 
visual, paisatgístic i vitivinícola. Als seus peus, trobem 
la pissarra, un sòl ric en minerals 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 història vitivinícola que es remunta molt enrere en el 
temps, el Priorat és tan antic com sembla. Perinet, com a 
destinació privilegiada, honora aquesta llarga història i la 
complementa amb una decidida aposta per la innovació.

H I S TÒ R I E S  G R AVA D E S  A  L A  R O C A
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Antoni Sánchez-Ortiz va néixer en una petita vall dels 
Pirineus. Durant vint anys ha treballat intensament en el 
context de la producció de vins de classe mundial; tant com 
a enòleg, així com a viticultor al ressorgiment del nom de la 
denominació del Priorat. Per a retre homenatge als orígens 
d’aquesta regió, s’ha especialitzat a treballar i comprendre les 
varietats tradicionals del Priorat: la Garnatxa i la Carinyena. 
També ha treballat en cellers de Nova Zelanda, Austràlia, 
Califòrnia i Alemanya. En Toni Sánchez és ben conegut 
per crear vins notables amb una personalitat única i un 
enfocament àvid d’expressió de varietats i vinyes particulars.

Viu amb la convicció que un gran vi és el resultat 
d’un coneixement íntim de la terra. Derivat de la seva 
experiència en el cultiu de vinyes i de forma addicional a 
la seva tesi de canvi climàtic com a doctor a la Universitat 
Rovira i Virgili. Va encapçalar un extens projecte titulat 
Escalfament climàtic   i composició de raïm i vi a la DOQ 
Priorat. Aquesta recerca i tesi continua aprofundint tant el 
seu coneixement com les seves habilitats com enòleg. La 
creativitat, la professionalitat, les habilitats pedagògiques i 
l’experiència tècnica de Toni Sánchez ho converteixen en 
una valuosa contribució al món del vi.

E N Ò L E G

“L’equilibri equitatiu entre la calidesa, la plena 
maduresa dels tanins que provenen d’una àrea 
Mediterrània i la frescor, resulten en  la llarga 
acidesa i sabor intens dels turons del Priorat.

Antoni Sànchez-Ortiz
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F O L O S O F Í A  D E  T E R R E R
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El terrer mediterrani és la conjunció de tres elements:
el sòl, el clima i la forma en què l’ésser humà ha treballat la 
terra durant generacions. Les vinyes mediterrànies lluiten 
per la falta de disponibilitat d’aigua subterrània durant la 
temporada de creixement. Aquestes condicions climàtiques 
juntament amb la morfologia del sòl del Priorat defineixen 
el terrer i en conseqüència el perfil dels nostres vins. A més, 
el control de la maduració del raïm al llarg de la temporada 
ens permet assegurar una evolució excepcional de les aromes 
per a crear vins sorprenents i expressius.

El Priorat és un lloc privilegiat perquè les vinyes sintetitzen 
afinats tanins i aromes complexes. Les vinyes maduren en 
condicions molt exigents per a produir un raïm suculent 
per atraure els depredadors naturals en l’entorn salvatge 
d’aquest magnífic paisatge.

A Perinet cultivem vinyes en quatre ubicacions i vinyes 
diferenciades i cadascuna té una personalitat particular en 
funció del mesoclima de cada parcel·la. Els raïms creixen 
sota la influència de la brisa marina a Pendents prop de 
Porrera, amb els vents càlids i secs predominants de la vall 
del riu Ebre a Torroja del Priorat i en respiren millor en els 
costers alts de condicions més continentals a Mas Vell i Mas 
del Xes a Poboleda. Identificar els factors més importants 
que expressen el terrer en la fisiologia de les vinyes és la 
principal via per a aconseguir l’equilibri i la màxima 
expressió dels vins.

En comprendre millor com es comporten la Garnatxa i 
la Carinyena, observant les seves necessitats nutricionals 
i com poden sobreviure en les exigents condicions de 
l’aigua al Priorat, podem comprendre el tipus d’aromes que 
produeixen. L’aroma es produeix en dues etapes, la primera 
en les tres setmanes posteriors al verol amb un estil molt 
més fresc però encara amb molta acidesa i fruita, i la segona 
un mes després, quan les vinyes comencen a produir un 
paladar més madur i divers. Aquest ampli espectre d’aromes, 

més la influència del terrer, el clima de cada anyada i les 
preferències de l’enòleg, componen les eines per a elaborar 
cupatges elegants per a l’exigent mercat dels vins de guarda. 
Un treball quasi artesanal, però basat en la complexitat i el 
rigor d’una metodologia científica. Integrant amb respecte 
la nostra actuació en el paisatge en un entorn natural on la 
singularitat s’expressa en els vins.

El que defineix a Perinet és la morfologia del seu sòl, les 
condicions climàtiques, les subzones, el mesoclima i el sentit 
únic del lloc. La terra on cultivem la vinya, particularment 
amb un pH mitjà-baix a causa de la roca metamòrfica de 
llicorella, combinat amb la influència de la brisa marina 
potència el caràcter mineral dels vins, donant lloc a un 
amorós equilibri d’acidesa i lleugeresa. Treballant de manera 
natural, sense sulfits afegits, i respectant el medi ambient 
a través de l’agricultura ecològica, es converteix en una 
cosa diferencial a altres regions del món; just aquí, aquesta 
amalgama es converteix en una sensació. Un bon equilibri 
entre la maduresa càlida i plena de tanins que prové d’una 
zona mediterrània i la frescor, el sabor persistent i l’acidesa 
dels costers del Priorat.
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Perinet es troba al nord de la prestigiosa DOQ  Priorat, 
una antiga zona productora de vi on la Garnatxa  i la 
Carinyena floreixen en un clima mediterrani especialment 
adequat per al cultiu de la vinya.

El Priorat, una de les dues úniques regions vitivinícoles 
espanyoles amb una designació de qualitat DOQ, es  
troba a menys de 30 km de la Mar Mediterrània, que 
exerceix una gran influència estabilitzadora en el raïm 
conreat en un clima càlid i àrid. El Priorat es caracteritza 
per sòls de pissarra de fines capes originada fa mil·lennis 
per l’acció metamòrfica, creant un context de creixement   
de la vinya molt singular. Els ceps es veuen forçats a, 
literalment, excavar a través de les roques a la recerca 
d’aigua.

El sòl sec i rocós típic del Priorat és un dels paisatges 
més desafiadors del món, però és aquesta característica 
distintiva la que crea un terroir tan extraordinari.

Situat a 90 minuts al sud-oest de Barcelona, Perinet és 
l’essència del Priorat, una combinació de la forta història 
vitivinícola de la regió, sòls carregats de pissarra i vins 
profunds i concentrats amb estructura i equilibri.

H I S TÒ R I A  D E  P E R I N E T

El vi insígnia de Perinet, 1194, ret homenatge al monestir 
cartoixà de Escaladei (del llatí Scala Dei), fundat a 
l’any 1194, i els monjos del qual van introduir l’art 
de la viticultura al Priorat. Al segle XVIII, la família 
francesa Perinet es va establir als terrenys que actualment 
acolleixen el modern projecte vitivinícola que porta el 
seu nom. Avui, el celler avantguardista de Perinet, les 
seves impressionants sales de botes i les seves vinyes 
contribueixen a definir la reputació de tota la regió.

Perinet va ser establerta l’any 1998 per un grup de socis 
que van encarregar al prestigiós enginyer agrònom Jose 
Luís Pérez el desenvolupament minuciós de les vinyes 
estructurades en terrasses d’alta densitat i forts pendents 
que indueixen al vertigen, plantades tant amb varietats 
autòctones com franceses. La finca de Perinet, representa 
un total de 120 hectàrees (30 h de vinya), situada al costat 
dels antics pobles de Poboleda i Porrera a més de 400 m 
sobre el nivell de la mar. El modern edifici del celler 
compta amb una exquisida sala de barriques inspirada 
en Gaudí, una sala de tast amb majestuoses vistes de 
la serralada de Montsant i una acollidora terrassa per a 
assaborir els productes de la finca. Perinet és considerada 
una joia estètica entre els cellers del Priorat.
Les tres finques de Perinet: Mas d’en Xes, Mas Vell i 
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Pendents, abasten tres àmplies visions del Priorat històric i 
es combinen per a donar forma a un nou equilibri d’estils 
en l’elaboració del vi. Els microclimes de cada finca donen 
lloc als seus propis estils de vi: càlid i madur a Mas Vell, 
fresc i llarg a Mas d’en Xes i d’influència mediterrània 
i especiada a Pendents. Aquest enfocament tan peculiar 
per a la vinificació permet a Perinet produir vins sempre 
fidels al clima i al sòl de pissarra del Priorat amb una 
àmplia paleta estilística per a aconseguir una qualitat i 
consistència notables.

La finca de Mas d’en Xes és la més gran en extensió 
plantada de Perinet, al voltant d’11 hectàrees, que es 
componen en un 60% de vessants orientats al nord 
(Cabernet i Syrah) i 40% orientades al nord-est (Garnatxa 
i Carinyena). Les varietats de Syrah i Cabernet Sauvignon 
estan plantades en terrasses sobre els vessants, i la 
Garnatxa i la Carinyena en un amfiteatre des del qual 
es pot veure una vista excepcional de Montsant a més 
de 400 metres d’altitud. La plantació va tenir lloc entre 
els anys 2000 i 2001. La collita a mà es realitza durant 
un període prolongat a causa de la diferència en les 
maduracions entre varietats i exposicions al sol.

A Mas Vell, el costat assolellat de la vinya és l’element més 
singular. La vinya està orientada al sud i produeix raïm 
madur. A diferència d’altres àrees del Priorat, on les vinyes 
creixen a una altitud més baixa 200 m. Mas Vell s’enfila 
entre 370 i 450 metres, el resultat són aromes de fruita 
madura i acidesa fresca per a crear un vi bell i equilibrat. 
Les varietats de Garnatxa, Merlot, Syrah i Cabernet 
Sauvignon es conreen en aquesta finca de terrasses de més 
de 7 hectàrees, que es va plantar per primera vegada l’any 
2000 utilitzant un sistema avançat per a controlar el vigor 
dels ceps. Tant la poda com la collita en verd es fan a mà.

Pendents representa el pendent més pronunciat dins de 
la finca de Perinet supera els 30º. Amb una orientació 
completament al nord-est, Pendents rep una forta 
influència de la brisa marina.

Amb poc menys de 4 hectàrees plantades, aquesta 
és  la finca més petita de Perinet. No obstant això, la 
Carinyena, Garnatxa i Cabernet Sauvignon d’aquestes 
vinyes posseeixen una personalitat i textura increïbles que 
les distingeixen de la resta.

Les 22 hectàrees de vinyes de Perinet es van plantar entre 
els anys 1999 i 2002. La densitat de la vinya és alta, entre 
6.000 i 8.500 plantes per cada hectàrea, la qual cosa actua 
com un amortidor natural contra els alts rendiments. El 
fertilitzant orgànic moderat s’usa per a ajudar les plantes 
a trobar el seu equilibri intern mentre lluiten per l’aigua i 
nutrients. La baixa producció de cada planta dóna com a 
resultat un raïm amb una concentració excepcional.

El Priorat és conegut pel seu terroir singular, anomenada 
llicorella en el dialecte local del català. El nom es deriva 
de la paraula cèltica likka, que significa pedra. El sòl 
és relativament àcid amb molt poca matèria orgànica. 
Aquestes pedres planes, que es trenquen fàcilment i de 
color cobri intens és on penetren les arrels dels ceps a la 
recerca de vida, i són aquests sòls els que atorguen als vins 
del Priorat les seves majors virtuts.
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M A S  D ’ E N  X E S

10,64 Ha 
61.674 Ceps

6.000 Peus/Ha
1995 - 2001 Edat de la vinya

362 m - 470 m Altitud
12º Desnivell mig

NE - NW Exposició
Syrah, Carinyena, Garnatxa, Cabernet Sauvignon & Merlot
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M A S  V E L L

7,44 Ha
29.068 Ceps

4.000 Peus/Ha
2000 - 2002 Edat de la vinya

370 m - 450 m Altitud
17º Desnivell mig
S - SE Exposició

Cabernet Sauvignon, Merlot, Garnatxa & Syrah
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P E N D E N T S

4 Ha
27.296 Ceps

6.800 Peus/Ha
2002 - 2003 Edat de la vinya

400 m - 470 m Altitud
25º Desnivell mig

NE Exposició
Carinyena, Garnatxa & Cabernet Sauvignon
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B E V I S S O S
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5 Ha
22.465 Ceps

4.000 Peus/Ha
1996 Edat de la Vinya
400 m - 470 m Altitud

16º Desnivell Mig
 W Exposició

Carinyena, Garnatxa, Cabernet Sauvignon & Syrah
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Segles del VIII al XII: Del domini àrab a la reconquesta 
cristiana
A partir del segle VIII, el Priorat formava part de l’àrea 
de la península ibèrica sota el domini musulmà o morisc 
anomenat Andalusia, o al-Andalus, en àrab. Això va durar 
fins a mitjans del segle XII, quan Ramon Berenguer IV, 
comte de Barcelona i croat cristià, va liderar una conquesta 
cristiana de la regió del sud de Catalunya, la Catalunya 
Nova, on es troba el Priorat.

1153: El salt de la Reina Mora
L’any 1153, l’últim centre de poder mudèjar a Catalunya 
era el castell situat a la localitat de Siurana. La llegenda diu 
que la reina mora Abdelázia, abans de ser assassinada o, 
pitjor, convertida forçosament al cristianisme, va decidir 
muntar un cavall blanc i va galopar cap a l’abisme fatal. 
L’espantat animal va clavar literalment les seves peülles 
a la pedra just abans de caure al buit, salvant-se, però 
catapultant a la reina fins a la seva inevitable mort. Segons 
la llegenda del Salt de la Reina Mora, un casc de cavall 
gravat a la pedra encara és visible al costat del cingle.

1194: L’orde de monjos cartoixans reben Scala Dei
L’any 1194, el fill del comte Berenguer IV, el rei Alfons II 
d’Aragó (també conegut com a “Alfons el Cast”) va decidir 

H I S TÒ R I A  D E L  P R I O R AT

donar a l’Ordre dels monjos Cartoixans les terres que 
envoltaven Escaladei, just al peu de la Serra del Montsant 
entre la Morera i Poboleda. Fundada l’any 1084 per Sant 
Bruno  de Colònia, l’Ordre dels Cartoixans combinava 
dos aspectes aparentment contradictoris: vida hermètica 
i vida comunitària. Així, els Cartoixans vivien reclosos, 
però en comunitat. L’orde també apreciava el vi, i el 
Priorat va esdevenir en poc temps  un centre de producció 
vitivinícola. El nom de Priorat te com origen precisament 
en la Cartoixa, ja que el nom que rebia el pare superior 
era el de Prior. Així doncs, el terme Priorat significa “terres 
sota domini del Prior”.

1835: La desamortització de Mendizábal
El 1835 el primer ministre espanyol, Juan Álvarez 
Mendizábal, va emetre els decrets coneguts com la 
Desamortització Eclesiàstica de Mendizábal. Impulsat 
pels sectors més anticlericals de l’època i la creença que 
els petits propietaris de terres utilitzen la terra molt més 
eficientment que l’Església, els decrets van confiscar 
propietats d’ordes monàstics per a distribuir-les entre el 
poble. Després d’anys d’abús del seu poder, el monestir de 
Scala Dei va ser saquejat pels veïns que buscaven l’or que 
havien deixat endarrere els monjos, l’endemà de la sortida 
dels cartoixans. Dies després es va incendiar. En poc més 
de dos anys, Escaladei va ser destruït gairebé per complet.
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Finals del segle XIX: la fil·loxera arrasa el Priorat
El 1862, un comerciant de vins francès anomenat 
Monsieur Borty va decidir que seria una idea lucrativa 
importar varietats de vinya d’Amèrica al seu país. 
Desgraciadament, en fer-ho, va importar una mortífera 
plaga: la fil·loxera. L’insecte arribat d’Amèrica va començar 
immediatament a matar les plantacions de França, que a 
diferència de les vinyes del Nou Món no eren immunes a 
aquest insecte. A la fi del segle XIX la fil·loxera va arribar 
al Priorat, acabant amb les explotacions locals i devastant 
la comarca. La indústria vitivinícola del Priorat gairebé va 
desaparèixer completament.

Segle XX. El Modernisme i la Guerra Civil
La història del segle XX ens portà les cooperatives 
inspirades pel govern de Catalunya, que retornen la 
il·lusió del progrés i la dignitat als pagesos. Amb els cellers 
cooperatius també arribà l’arquitectura modernista de 
César Martinell a la regió. La Guerra Civil Espanyola 
de 1936-39 acaba amb aquest panorama encoratjador. 
La Batalla de l’Ebre, en la qual el Priorat juga un paper 
important acollint les tropes republicanes, és un dels 
episodis més sagnants i foscos de la història recent de 
Catalunya i Espanya. Les llargues dècades de la  
postguerra van ser de misèria, fam i despoblació.

Els nous Prioratins
L’any 1979, el conegut enòleg francès René Barbier va 
visitar el Priorat i va veure el potencial de les vinyes de 
Garnatxa més antigues de la zona. A principis dels noranta 
al costat d’altres bodeguers de renom van presentar al món 
vins elaborats en la zona de Gratallops. Des d’aleshores la 
projecció del Priorat ha estat meteòrica, elaborant vins de 
reconeixement internacional.

La DOCa Priorat
L’any 2000, el Govern català va impulsar al Priorat una 
DOQ, el reconeixement més gran per a una regió vinícola. 
La Rioja és l’única altra regió espanyola que ha rebut tals 
honors. La presència de vins del Priorat al capdavant dels 
rànquings de Robert Parker secunda el fet que el Priorat 
mereixés amb justícia aquesta denominació. “Els vins del 
Priorat estan entre els de primer nivell arreu del món i 
gaudeixen d’una gran capacitat d’envelliment”, Robert 
Parker.
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Des de fa gairebé mil anys, nou petits pobles han crescut 
amagats entre els pendents de pissarra que es dispersen als 
peus de la serra del Montsant.

Els seus habitants, viticultors des de sempre, van 
modelar el terreny amb marges. Després de la Llei de 
Desamortització de Mendizábal (1835), gràcies a un gran 
esforç i al creixent desenvolupament de les tècniques de 
conreu de la vinya, els viticultors van retrobar la seva 
dignitat. Aquest profund canvi ha generat una cultura 
extraordinària, font de prestigi per a aquest país. Entre 
altres exemples, la cultura de la vinya ha perdurat entre 
els habitants d’aquest territori, que disposa de testimonis 
històrics tan antics com el capítol «Com plantar vinya 
a Scala Dei», del «Llibre dels Vassalls» del segle XVII, 
o el text anònim «Manual de viticultura de Porrera del 
segle XVIII», que reflecteixen la saviesa dels homes en 
convivència amb la naturalesa.

Desafortunadament, les èpoques d’harmonia i creixement 
són cícliques i sovint acaben en cataclismes. De fet, en
la història de l’agricultura i la vinya europea, existeix 
un abans i un després de la plaga de la Fil·loxera. Al 
Priorat també va suposar una catàstrofe a la fi del segle 
XIX i principis del XX, fet que es va veure accentuat per 

l’explosió de la indústria tèxtil d’aquesta època a Catalunya 
que va arrossegar tota la mà d’obra cap a les ciutats, factor 
que explica per què no es van replantar nous ceps, excepte 
en una proporció mínima que, afortunadament, és la que 
ha perdurat fins als nostres dies.

Gràcies a la generació d’agricultors que actualment tenen 
entre 70 i 80 anys, s’ha mantingut el territori i s’ha seguit 
amb la tradició agrícola, permetent així conservar la 
cultura vitivinícola del Priorat.

En dècades recents s’ha pogut intervenir en un paisatge 
preservat, complex, ric i d’un formidable potencial. Va ser, 
doncs, a la fi de la dècada de 1980 quan es va iniciar un 
nou cicle de prosperitat, que conjugava saviesa, paisatge 
i tradició amb un nou esperit emprenedor que tenia com  
a objectiu la recuperació de la qualitat i el prestigi com a 
premissa màxima.

El topònim Priorat està vinculat al concepte del vi des 
de fa segles. La suma d’un sòl, un clima, una orografia i 
el treball d’homes i dones que l’han elaborat seguint les 
tècniques d’una tradició mil·lenària amb l’ajuda, avui dia, 
d’una tecnologia adaptada als requisits de la qualitat, han 
propiciat un producte autèntic, exclusiu: el vi del Priorat.
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La Denominació d’Origen Qualificada Priorat és una 
petita regió muntanyenca situada a la província de 
Tarragona. El massís de la serra del Montsant la delimita 
pel nord, a ponent es troba la serra de La Figuera, per 
llevant la serra de Molló i, pel sud, el territori s’obre 
seguint el curs del riu Siurana aigües avall cap a l’Ebre. 
El riu Siurana i els seus afluents són l’artèria geogràfica 
principal de la zona, constitueixen una sèrie de valls i 
petites planícies, gràcies també a la sinuositat geològica de 
les serres i vessants muntanyencs. 

La Denominació d’Origen Qualificada Priorat té una 
superfície de 17.629 hectàrees, de les quals 1.887 
estan plantades amb vinya i conreades per més de 600 
viticultors.

Administrativament, formen part de la DOQ Priorat nou 
municipis: Bellmunt del Priorat, Gratallops, El Lloar, El 
Molar, La Morera de Montsant (que inclou al seu terme la 
vil·la  d’Escaladei), Poboleda, Porrera, Torroja del Priorat, 
La Vilella Alta i La Vilella Baixa.

 

Als últims anys el Consell Regulador de la DOQ Priorat 
ha identificat totes les parcel·les vitivinícoles del Priorat. 
L’objectiu ha estat garantir l’origen del raïm procedent de 
cada finca i per cada vi segons la classificació atorgada. Els 
tècnics del Consell Regulador constaten així, a través d’un 
rigorós control de traçabilitat, que l’origen i les normes 
establertes en l’actual classificació són aplicades en tots els 
vins.

Un gran vi és el fruit estricte i pur d’un lloc privilegiat. 
Si tanquem l’angle, el terme més precís és la identitat, 
factor essencial de la definició d’un gran vi. Sota aquesta 
premissa, la DOQ Priorat ha impulsat la nova catalogació 
dels vins elaborats pels seus cellers, posant l’accent en tres 
valors: la transparència, la humilitat i la recuperació d’allò 
que un dia va ser.

Són mostres molt escasses de talent natural i històric: una 
commovedora aliança del capritx de la naturalesa i una 
tradició que ha sabut interpretar i salvaguardar fins al 
present les joies vitícoles més exclusives i inalterades en el 
temps.
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Perinet et convida a un viatge de descobriment que apel·la 
a tots els sentits. Un viatge en el qual experimentaràs el 
plaer dels nostres vins artesanals i descobriràs els misteris 
dels grans vins del Priorat, fruit d’una antiga tradició i una 
viticultura heroica.

Coneixeràs la llicorella, el terroir típic del Priorat, 
aprendràs sobre història, costums i tradicions. Sentiràs  la 
màgia de la regió des del bell mig d’un majestuós paisatge. 
Perinet et brinda l’oportunitat de participar en un viatge 
de descobriment, enriquiment cultural i personal, sempre 
inspirat en l’excel·lència dels nostres vins.
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U N  G R A N  E Q U I P

G U I A  D E  V I AT G E

L O C A L I T Z A C I Ó

F O R M AT S  I  I D I O M E S

Monestir Cartoixà d’Escaladei del segle XII 
11km - 18 minuts 

Castell de Siurana, amb vistes espectaculars 
14km - 23 minuts
 
Parc Natural de la Serra de Montsant
14km - 20 minuts
 
Poboleda, poble amb encant a la llera del riu Siurana
5km - 8 minuts
 
Porrera, el millor terrer per la Carinyena 
11km - 18 minuts
 
Torroja del Priorat, poble històric amb vistes d’espectacle 
 20km - 25 minuts

Gratallops, famós a tot el món pels seus grans vins 
21km - 30 minuts
 
Falset, capital de la comarca amb tots els serveis necessaris.  
22km - 35 minuts
 

Grans amfitrions i testimonis de la nostra història i 
tradicions, coneixedors de la gastronomia i viticultura 
pròpies. Perinet us ofereix la possibilitat de fer la visita 
amb un enòleg de la casa de manera concertada i segons 
disponibilitat. Adaptem la visita i les experiències al client 
segons els seus interessos, coneixements i època de l’any. 
Perinet no és només un tast de vins, Perinet és molt més.

Assessorament en l’organització de tota l’experiència o 
esdeveniment, coneixem i col·laborem amb la millor 
restauració, allotjaments i cellers del Priorat. Reserves 
online, compromís de resposta ràpida a peticions en 
menys de 24h. Disseny de l’experiència a mida i tracte 
personalitzat.

Des d’una reserva individual fins a 12 persones es manté 
el preu ofert. Per a grups s’elaboren pressupostos a 
mida. Visites privades i exclusives per a agències. Visites 
disponibles en Català, Castellà i Anglès. Altres idiomes 
amb prèvia reserva per a grups: rus, alemany i francès.

Enoturisme 
Visites & Events

visit@perinetwinery.com
+ 34 679 212 855
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Terrassa
Exterior amb zones d’ombra
Mobiliari de jardí
Taules rodones 100 p.
Cocktail 200 / Imperial 40

Mirador a les vinyes
Exterior amb ombreig
Mobiliari de jardí
Taules rodones 80 p.
Cocktail 100 / Imperial 30

Sala de Bótes
Temperatura ambient
Cocktail 100
Escola 40 / Teatre 80

E S PA I S  D I S P O N I B L E S

Hall sala de Bótes
Interior amb temperatura controlada
Teatre 50 / Cocktail 150

Sala de Vinificació
Disponible segons temporada
Llum natural i artificial
Teatre 40 / Coctktail 80

Sala de Tastos
Interior amb temperatura controlada
Llum natural i artificial
2 taules de 6 o imperial de 12
Cocktail 30
Petit office 

Sala de Reunions
Interior amb temperatura controlada
Llum natural i artificial
10 escola / 15 teatre
Pissarres blanques

Hall Recepció
Interior amb temperatura controlada
Llum natural
Teatre 25 / Cocktail 40
Petita office
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Converteixi’s en membre del Perinet Wine Club per a 
gaudir d’accés exclusiu a vins de producció limitada, tastos 
i esdeveniments VIP, descomptes especials i altres beneficis 
ideals per a col·leccionistes àvids i amants del vi.

Com a membre del club rebrà els nostres vins abans que 
arribin al públic en general, amb accés privilegiat a la nostra 
botiga de vins artesanals lliurats convenientment a la seva 
porta.

Serà tractat com a part de la família Perinet en la 
disponibilitat de noves anyades i amb reserva prioritària 
per a tots els esdeveniments, rebent un servei personalitzat. 
Gaudeix dels nostres aclamats vins i experiències unint-te 
ara a Perinet Wine Club.

33

Els membres gaudiran de:

* Accés exclusiu a les edicions limitades de Perinet Wine Club

* 20% de descompte en vins Perinet (excloent Single Vineyards i 1194)

* 4 enviaments anuals seleccionats per enòleg amb 3 ampolles cadascun

* Tast gratuït per a 4 pax durant qualsevol visita a Perinet

* Descompte especial en esdeveniments privats (noces, aniversaris, etc.)

* Invitacions als esdeveniments privats



Perinet està totalment compromès amb la sostenibilitat i 
cerca adoptar els principis de l’Acord Climàtic de París.

En 2020, Perinet es va comprometre amb la instal·lació 
d’un sistema solar fotovoltaic de 80 kW juntament amb 
un sistema d’emmagatzematge d’energia de 144 kW, en 
substitució d’una planta generadora dièsel. El projecte solar 
es va finançar amb èxit mitjançant un préstec proporcionat 
per més de 240 persones de la comunitat Ecrowd. El sistema 
solar fotovoltaic va entrar en funcionament en el primer 
trimestre de 2021 i es preveu que subministri més del 90% 
de les necessitats futures d’electricitat del celler. S’estima que 
aquesta iniciativa reduirà la petjada de carboni de Perinet en 
96 tones per any, a més d’eliminar la contaminació acústica 
dels generadors dièsel actuals. Amb aquesta iniciativa, 
Perinet lidera el projecte d’energies renovables més 
important de la comarca vitivinícola del Priorat.

Creiem que hem de ser guardians del medi ambient i 
aquesta mentalitat es reflecteix abans de res en el nostre 
enfocament de la viticultura. Perinet no aplica pesticides 

D E C L A R A C I Ó  I S R

Winetourism

Sara Fernández 
Visits & Events

sara.fernandez@perinetwinery.com
+ 34 679 212 855

Online
 

www.perinetwinery.com
#perinet

@perinetwinery

Priorat
 

Perinet Winery
Ctra. T-702, Km. 1,6 

Poboleda
 

+ 34  977 827 113

o herbicides sintètics o altres químics tòxics en les seves 
vinyes. A més, tots els treballs com la recol·lecció del raïm 
o la poda de la vinya es realitzen a mà, sense cap suport 
mecanitzat. Perinet ha practicat l’agricultura orgànica 
durant molts anys i el celler es troba sota un procés de 
certificació de la UE, que s’espera que es completi en 2023.

El nostre compromís inclou petites accions quotidianes 
com evitar articles de plàstic d’un sol ús, així com 
contractar un equip local i treballar amb proveïdors 
locals. La finca total de Perinet comprèn 300 ha de les 
quals el 70% és un bosc salvatge mediterrani amb un 
ecosistema natural. Dins de la nostra finca la biodiversitat 
inclou espècies rares com Lluciapomaresius panteli 
(Somereta del Montsant) o la singular tortuga Testudo 
hermanni. Addicionalment, per a promoure activament 
el manteniment d’aquesta biodiversitat, alberguem una 
granja d’abelles, mitjançant la ubicació de diferents ruscos 
al voltant del nostre bosc.
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Director General i Enòleg 
Dr. Antoni Sànchez-Ortiz  

antoni.sanchez@perinetwinery.com  

Directora Finançera 
Sheri Perricone 

sheri.perricone@perinetwinery.com

Gerent de ventes
Carlota Palau

carlota.palau@perinetwinery.com

Comunicació & Marketing 
Blai Rosés 

blai.roses@perinetwinery.com

Visites i Events
visit@perinetwinery.com

Wine Club
Anastasiia Braiko

wineclub@perinetwinery.com
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PERINET
PRIORAT

DOQMADRID

BARCELONA

#PERINET  @PERINETWINERY

PRIORAT
DOQ

90 MINUTS DES DE BARCELONA
30 MINUTS DES DE L’ESTACIÓ DE TARRAGONA

PERINET
CTRA DE POBOLEDA T-702 PK 1,6 

POBOLEDA, SPAIN

GPS 
X 321835 Y 4566163

TASTS I VISITES
SOTA RESERVA PRÈVIA 

RESERVA LA TEVA VISITA ONLINE
WWW.PERINETWINERY.COM

CONTACTE 
+ 34 679 212 855

VISIT@PERINETWINERY.COM
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