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MER DETALJERTE KART OVER NOEN AV VINOMRÅDENE



Ikke akkurat enkelt å drive stordrift i Priorat. Pløying med mulldyr.



CATALONIA HAR 10 DENOMINACIÓN DE ORIGEN (DO) + CAVA (DO)
OG 1 DENOMINACIÓN DE ORIGEN CALIFICADA(DOCa)

• ALELLA(DO)

• CATALUNYA(DO) 

• CAVA(DO) PS ! Ikke bare i Catalonia.

• CONCA DE BARBERA (DO)

• COSTERS DEL SEGRE(DO)

• EMPORDÀ (COSTA BRAVA)(DO)

• MONTSANT(DO)

• PENEDES(DO)

• PLA DE BAGES(DO)

• PRIORAT(DOCa)

• TARRAGONA(DO)

• TERRA ALTA(DO)





Litt om Priorato
• Priorato har etablert seg som et av Spanias mest spennende vindistrikter og produserer alkoholrike kvalitetsviner i relativt høy prisklasse. Det 

katalanske åslandskapet med bratte terrasserte vinmarker har historiske vintradisjoner tilbake til 1100-tallet. Priorat er betegnelsen på et kloster 
på katalansk, og det var da også middelalderens munker som startet vinproduksjon her. De opprinnelige vinene var mørke, kraftige og svært 
alkoholsterke rødviner. Etter phylloxera-lusas herjinger lå vinmarkene brakk inntil René Barbier (Clos Mogador) gjenoppdaget det og kjøpte 
vinmarker rundt Gratallops fra 1979. På den tiden ble 90% av vinen solgt som bulk. 

• I 1989 fikk han med seg fire produsenter (Alvaro Palacio ( L`Ermita og Finca Dofi),  José Luis Pérez (Mas Martinet og Cims de Porrera) , Carles
Pastrana og Mariona Jarque (Costers del Siurana), Daphnie Glorian (Clos Erasmus)) i landsbyen Gratallops, og sammen lagde de en vin i 
kjelleren til Carles Pastrana. Samarbeidet varte en stund før de etablerte sine egne bodegaer og restaurerte noen av de beste vinmarkene (clos) 
der gamle stokker av de historiske sortene Garnacha (Grenache) og Cariñena (Carignan) hadde overlevd blant villnisset. De plantet også de 
franske sortene Cabernet, Merlot og Syrah som ble blandet inn for å gi vinene struktur og lagringspotensial. Sammen med moderne 
vinifikasjonsmetoder og franske eikefat ble resultatet kraftige og svært konsentrerte rødviner, ofte med høyt alkoholinnhold, og som på 90-tallet 
plasserte distriktet på verdenskartet. Av andre toppprodusenter kan jeg nevne Vall Llach som vi har smakt i cluben tidligere og Mas Martinet, 
Cims de Porrera, Mas Igneus, Rotllan Torra (Litt gameldags)Mas d'en Gil sin Clos Fontà, Scala Dei m.fl.

• Priorato fikk sin DOCa (DOQ på katalansk) i 2000, og distriktet har fortsatt sin positive utvikling siden, ikke minst med etablering av en rekke 
småprodusenter i kjølvannet av gründernes suksess. Bruken av eikefat varierer, og blir dessverre tidvis overdrevet på bekostning av naturlige 
fruktigheten (endel produsenter tilpasser seg det amerikanske markedet), mens andre produsenter går mer i en retning av forsiktigere eikebruk 
og større eleganse i vinene (f.eks. Palacio og Mas Martinet). Det er derfor stor kvalitetsforskjell på vinene, selv i det øvre prisleie, og mange av 
vinene vil nok i årene som kommer gjennomgå stilmessig endringer i tråd med de valg som etterkommerne av den første generasjonen vil ta.     
Til tross for en klan med profilerte enkeltprodusenter, blir mesteparten av vinen fra distriktets ni soner fremdeles solgt gjennom kooperativer.

• Jordsmonnet er llicorella, dvs. mørkebrun skifer med forreven overflate som funkler i solen takket være ett stenk av av kvartsitt, noe som gjør de 
beste prioratovinene til mineramettede essenser. En god Priorato har dyp, svartmørk rødfarge og mørke bærassosiasjoner i retning av søte, 
modne bjørnebær, kirsebær og solbær ispedd tjæreaktig lakris og bittersøt Valrhonasjokolade. Det mineralrike skiferjordsmonnet reflekteres i 
smaken, og ettersmaken er lang. Etter en god del år i kjelleren kan faktisk noen av vinene gi litt assosiasjon til Rhône-viner som Châteauneuf-du-
Pape.

Det er også verdt å merke seg det omkransende nabodistriktet Montsant som fikk sin DO i 2001. Her produseres rimeligere "Priorato" med fin 
kvalitet. Flere av de store Priorato-produsentene har satset her.

• Det er kommet til flere gode produsenter de senere årene som for eksempel. Dominik A. Huber hos Terroir al Limit ( Han samarbeidet de    
første årene med berømte Eben Sadie fra Swartland i Sør Afrika – Kjent for bla. de Sør Afrikanske kultvinene Columella (Rød) og Palladius (Hvit)) 
og Ferrer Bobet (Sergi Ferrer-Salat og Raül Bobet (Ønolog som også er vinmaker hos Castell D` Encus der han muligens lager Spanias beste Syrah
«Thalarn»), og Celler Mas Doix m.fl.



Forskjellige druenavn:

• Carignan (er også kjent som Mazuelo, Bovale Grande, Cariñena, Carinyena, Samsó, Carignane, 
and Carignano) mens Bovale Sardo (Sardinia) eller Graciano (Rioja)en versjon med mindre druer.

• Tempranillo (er også kjent som Ull de Llebre, Cencibel, and Tinta del Pais in Spain, Aragonez or Tinta Roriz in 
Portugal,

• Garnacha Tinta (er også kjent som Garnatxa Negra, Grenache, Cannonau på Sardinia, Tintilla bla. på 
Tenerife. Garnacha Tintorera, er en  ‘tørrere' versjon av Garnacha som kalles Alicante Bouschet og som er 
plantet mange steder i verden,   bla. i  Almansa i Spania og Alentejo i Portugal.

• Sumoll er en sort drue som gir litt rustikke viner. Den benyttes følgende DO`er Catalunya, Pla de Bages, 
Tarragona, Penedes m.fl. I Catalonia er mye av denne druen blitt rykket opp p.g.a druen er noe vaskelig å 
dyrke. P.g.a den lille produksjonen blir den som oftest benyttet I blandinger. I Australia har 4 hybrid 
druesorter blitt laget fra Cabernet Sauvignon and Sumoll: Cienna, Vermillion, Rubienne, and Tyrian. Årsaken
er at de prøver å tilpasse Sumoll til det Australske klimaet.

• Picapoll, Piquepoul, Picpoul er en drue som hovedsaklig er plantet I Rhone og Languedoc I Frankrike men 
også er vanlig I Catalonia under navnet Picapoll. Den finnes både som mørk variant (Piquepoul noir) og som
lys (Piquepoul blanc).Den er mest vanlig I den lyse versjonen.



Spanske viner i verdenstoppen.

• Sammen med Peter Sisseck`s Pingus regnes L'Ermita fra Alvaro Palacios
av mange som Spanias beste vin.

• Han kommer fra en kjent vinfamilie i Rioja, som ett av ni barn i familien 
Remondo Palacios. Han hadde sin praksisperiode under studiene i 
Bordeaux bla. hos Jean-Pierre Moueix ved Château Petrus i Frankrike og 
valgte å forlate hjemstedet i Rioja rundt 1990 til fordel for en nysatsning 
i den gang ikke så godt kjente Priorat.

• I dag står Alvaro Palacios frem som en av de mest innflytelsesrike 
vinskaperne i Spania i nyere tid. Etter at faren døde i 2000 har han også 
vært hjemom i Rioja igjen, og der løftet familiens vinhus fra middels til 
meget høyt nivå. Nylig har han satset i et annet tidligere ukjent område, 
Bierzo i nordvest-Spania. Her lager han viner på Menciadruen i 
verdensklasse sammen med sin nevø Ricardo Perez.  Enkelmarksvinen
La Faraona er nå omtrent like dyr og like vaskelig å få tak i som L'Ermita. 
Las Lamas og  Moncerbal holder også skyhøy kvalitet og ligger på      
Finca Dofi nivå i pris. Egentlig er det utrolig hva Alvaro har fått til på de 
22 årene som er gått siden han i 1990, da han kjøpte sin første vinmark i 
Priorat.

• For det var der Alvaro Palacios skapte seg et navn. I en sovende region 
som før phylloxera-tiden på slutten av 1880-årene hadde vært blant 
Spanias aller beste, var han med på det som i dag betegnes som en 
vinrevolusjon. Palacios ville lage en vin som kunne konkurrere med 
verdensstjerner som franske Petrus og australske Grange. Og han klarte 
det med sin L'Ermita. Navnet tok han etter et kapell på toppen av den 
stupbratte vinmarken hvor det befinner seg garnacha-vinstokker som 
ble plantet i årene mellom 1900 og 1940. L'Ermita er bare en helt utrolig 
smaksopplevelse av en vin.

• I Priorat har Alvaro også skapt flere andre viner med stjernestatus.      
Les Terrasses er laget på drueråstoff hentet fra noen av områdets 
bratteste og eldste vinmarker, dog med nordlig beliggenhet, slik at de 
unngår den sterkeste solsteiken. Finca Dofi er navnet på vinen fra den 
første vinmarken han skaffet seg og som er hans nest beste vin i dette 
området. Gratallops heter byen hvor han har bygd sitt vinanlegg, mens 
siste lansering er Camins del Priorat som skal være hans «billigvin».

• Mange snakker om Alvaro Palacios, og helst med stor respekt. Når du 
møter mannen personlig, er det lett å bli stum, for dette er en vinskaper 
med karisma som lett erobrer ethvert rom han kommer inn i.



Clos Mogador fra Rene Barbier
• For the first time in our country, Clos Mogador, one of the

prestigious wines made by René Barbier in the D.O.Ca. Priorat, was
awarded the prestigious qualification of «Vi de Finca».

“Vi de Finca” is an additional qualification to the D.O.Ca. Priorat 
certification, which already recognizes this wine. Clos Mogador
was the first wine to receive this prestigious qualification in the
whole of Spain. It certifies that all grapes used to make this wine
over at least the last five years have been sourced from the Clos
Mogador single vineyard (five years which can be documented and 
traced), and at the same time is awarded to a wine which has 
received international acclaim over at least the last ten years.

• RENE BARBIER

Born in Tarragona in 1950, René is a direct descendent of a French 
line of winemakers whose origins can be traced back to the 1200s. 
Just as his ancestors had done before him, he has spent his life
working in the wine world. Trained in the most presitgious
winemaking schools of Bordeaux, Borgogne and Limoux, he has 
also worked in acclaimed wineries such as Moueix, who are
amongst other things the makers of Petrus. His scope in the wine
world and experience stretches from the vineyards to wine
marketing and most importantly covers the part where his own
wines are made. In 1979, he acquired his first vineyard in Priorat 
and started to make his first wine in the area: Clos Mogador. A 
little later on came Nelin, Manyetes and Espectacle del Montsant.

• 2013 Årgangen har bla. fått 98 poeng av Robert Parkers 
Wine Advocate, 97 poeng I Guía Peñín 2016 og 97 poeng
I Decántalo.

http://www.espectaclevins.com/


Terroit Al Limit «Les Manyes»
• Dominik Huber har kvittet seg med partneren (Eben Sadie !) og eikefatene. Det har gjort 

vinene hans til noen av Spanias aller beste.

• Fra begynnelsen av 2000-tallet har Priorats viner beveget seg inn i en ny retning. Tyske Dominik
Huber er blant nykommerne som foretrekker elegante og friske viner fra regionen, som siden 
1980-tallet har vært mest kjent for sine ekstraherte, alkoholrike og søtladne viner.

• – Mine viner skal maksimalt ha 13,5 prosent alkohol, så da høster jeg tidligere, gjerne i slutten av 
august eller begynnelsen av september. Høy alkohol gjør vinene ubalanserte. Du skjønner, jeg 
elsker Priorat, men jeg liker ikke Priorats viner.

• Huber slo seg sammen med en av vår tids mest innflytelsesrike vinmakere, sørafrikaneren Eden 
Sadie og dannet Terroir al Limit i 2001. Sadie trakk seg ut i 2012, noe som har ført til at vinene 
har endret seg – til det bedre.

• PURISTISK PRAKT

• Cariñena, som tidligere var sett på som en annenrangs drue, forbundet med rustikke viner med 
dårlig lagringspotensial, har fått en renessanse i Priorat. Dyrkere fra Porrera og Poboleda nord i 
appellasjonen oppdaget hvilken eleganse og fruktsødme vinene fra gamle cariñenastokker fra 
costers (ikke terrassevinmarker) kunne få, og det var dette Huber og Sadie søkte etter da de 
etablerte seg i Priorat. I tillegg til eldgamle vinmarker.

• Les Manyes er på alle måter en unik mark i Priorat. Marken ligger i 800 meters høyde og er den 
absolutt høyest beliggende vinmarken i hele Priorat. Den kun 1,4 hektar store vinmarken ligger i 
området, som så passende kalles ”Scala Dei” ”Trappen til Gud”. Les Maynes er tilplantet med 
Garnacha og er den totale motsetning til alt hva man normalt forstår med en ”Blockbuster 
Priorat” Dominik Huber har her skabt en vin som simpelthen kan sammenlignes både stil og 
kvalitetsmæssigt med Château Rayas i Châteauneuf-du-Pape! 2014 årgangen har fått 98 poeng 
hos Robert Parkers The Wine Advocate.

• Farven er klar purpur med mere fiolett kant. Nesen er simpelthen som en blanding av flytende 
mineraler og kølig kirsebærlikør! Under frugten ligger der en nærmest essensaktig skiffertone
sammen med kjølig hvit røyk. I munnen har vinen en saftighet og renhet som man ikke tror er 
mulig i Priorat! Lag på lag af kirsebær, støvede skogjordbær og lakris! Les Maynes er uden tvil i 
verdensklasse!

• En så stor vin på Garnacha fortjener uden tvil et godt stykke glassert pattegris! Og hertil 
langtidsbagte poteter og en god saus.



Ferrer – Bobet «Vinyes Velles»

• Sergi Ferrer-Salat and Raül Bobet (oenologist), two friends passionate about
the world and culture of wine, are the owners and driving force behind this
new winery.

• Feeling huge respect for the wine-producing tradition long-existent in this
harshly steep and craggy area called the Priorat, in southern Cataluña, Ferrer
and Bobet have set out their objective for this venture: to produce a wine
“which reflects with purity and harmoniously the mineral essence so inherent 
in these lands”. In 2008, they brought out the first vintages of what are
currently their only two wines: Ferrer Bobet 2005 and Ferrer Bobet Selección
Especial 2005, both made from grapes grown in old vineyards lying half-way
between the little towns of Falset and Porrera. This sub-region is one of the
coolest and also highest, with the sheerest slopes, to fall within the
Denomination of Origin, and affords the right conditions for guaranteeing
optimum phenolic ripeness and for enabling the preservation of aromas and 
excellent acidity. Although the estate boasts a total of seventy hectares, only
22 have been planted with vines, thereby conserving the biodiversity of the
beautiful countryside and confirming the winery’s strong commitment and 
strict adherence to organic viticulture that refrains from using insecticides, 
fungicides and herbicides.

• Conscious of Bobet’s keen interest and Ferer’s enthusiasm, and judging by the
success already achieved from solely their first vintages, we are convinced that
this project has only just begun and has a great future.

• 2013 Ferrer Bobet «Vinyes Velles» (70 % Cariñena, 30 % Garnacha) 

• Guía Gourmets 2016: 98 p, La Guía de Vins de Catalunya 2016: 9,72 av 10 p, 

• Guía Proensa 2016: 96 p, Decanter Wine Awards 2016: Gold 95 p, 

https://www.vinissimus.co.uk/en/bodegas/index.html?id_bodega=encu


Mas Doix Cellers
MAS DOIX - COSTERS DEL VINYES VELLES
Elegance and complexity, exclusive and strong personality; very limited production.

”An awakening of the senses” således kunne man fristes til at skrive om vinene fra Mas Doix i Priorat , for når man 
smager dem mødes man med samme fortryllende fornemmelse, som når man smager vinene fra f.eks. Romanée-
Conti. Eller som Robert Parker udtrykker sig: ”Complex, elegant and La Tache like”“This legendary Spanish red”“It is 
an amazing elixir”“Appeals to both the senses and the intellect”

Han må kunne lide vinen, for han har udelukkende givet den 97 eller 98 point siden årgang 2001.
Der er ingen tvivl om at vinene fra Mas Doix udtrykker noget helt specielt i Priorat, som næsten ingen andre 
vinproducenter formår.

Celler Mas Doix ser for alvor dagens lys i 1998, da Doix og Llagostera familierne forener deres kræfter og 
kunnen. Det var ikke fordi de ikke tidligere havde lavede fantastiske vin. Det vidner guldmedaljer ved udstillinger i 
Barcelona og Paris om allerede i årene mellem 1878 og 1888. Mas Doix’ filosofi er ganske enkel. ”Transmitting the
inherent values of the vineyard and the terroir of the Priorat” Det er ganske forståeligt, for når vinene herfra er bedst
udtrykker de et særkende, som kun findes i Priorat. Hos Mas Doix har man bygget et moderne og genialt vineri, som 
har været en medvirkende årsag til kvalitetsløftet.

Mas Doix kvalitetsforsikring skal dog primært findes i vinstokkenes enormt høje alder. De er nemlig mellem 70 og 100 
år gamle, og stadig i perfekt stand. Det sikrer et sublimt druemateriale at arbejde med. Alt håndhøstes og druerne
plukkes enkeltvis af klasen – jo, du læste rigtigt.
Druerne er overvejende af sorterne Carinyena og Garnacha, men også klassiske franske sorter som Merlot, Syrah og 
Cabernet Sauvignon anvendes. Vinen lagres i egefade fra Allier skoven i Frankrig. 75 % fornyes hvert år. – og vinen 
hverken klares eller filtreres.

Poboleda (se. bildet til venstre) has one of the coolest micro-climates in the Priorat. Poboleda is located at the East-Northern 
part of the Priorat. We have slightly lower average temperature as well as slightly higher average rainfall. We harvest almost 8 to 
10 days later than in the Southern part (Bellmunt, Gratallops).

Old vines aren’t worth a farthing unless they are planted in the right place – luckily the Doix vineyard is just such a site. This is 
the oldest vineyard at Mas Doix, a steep, natural amphitheater that starts at 350m above sea level before topping off at 500m. 
From the apex of the Doix vineyard there is a spectacular view of the Priorat and the village of Poboleda where the cellars of 
Mas Doix are located. The oldest vines of Carinyena were planted here, in the fractured llicorella soils, starting in 1902, followed 
by some terribly youthful (by comparison!) 80 year-old Garnatxa. The wines from this site are concentrated but quite balanced –
showing the hallmark acidity and minerality characteristic of all of the wines from this address. A feat made even more 
remarkable when you consider its long maceration of 4-5 weeks and 16 months in 225L new French oak barrels. Site does 
matter after all.

•

https://www.theis-vine.dk/vin-fra-spanien/catalonien/priorat/


Costers del Siurana – «Clos de l'Obac»
• Costers del Siurana

• Vinhuset blev grundlagt af Carles Pastrana og Mariona Jarque i 1987. 
De ankom til området i slutningen af 70'erne og var som moderne 
pionerer med til at starte bølgen om "de nye Priorat vine". Målet var 
at lave vine i stil med de gamle vine, som karteuserkloster Scala Deis-
munke lavede efter dets stiftelse i d. XII århundrede. I 1991 fik Carles
Pastrana sin vin Clos de L'Obac 1989 optaget på bladet Slow Foods 
liste over verdens bedste vine. Det markerede et gennembrud for 
Priorat og siden er områdets vine blevet stadig mere efterspurgte -
med Clos de L'Obac blandt de mest populære!

• Clos de l'Obac er en af Spaniens ikon-vine. Blanding av 35% 
Garnacha, 35% Cabernet Sauvignon, 10% Syrah, 10% Merlot and 10% 
Cariñena. Plukket i følgende vinmarker: Planassos, Les Comes, Vinya
Gran, La Vaca, Guinarderes, el Camí de Lloà, la Capella and el Bellvís. 

• Lagret på i 12 mnd i helt nye franske egetræsfade. Meget tæt, 
skinnende farve. Meget elegant næse af røde bær og modne 
bærfrugter. I munden, kødfuld, lang, kompleks og mineralsk.

• Clos de l’Obac is a wine of extraordinary power, structure and 
complexity. These characteristics are the result of the diversity of
orientations and altitudes of seven vineyards (of a total of eight), 
which are located around the town of Gratallops and planted with
vines of the grenache, Cabernet Sauvignon, syrah, merlot and 
cariñena varieties. In this way, while the old cariñena and grenache
vines (planted over 50 years ago) give this wine its unmistakable
Priorat character, the other varieties assure its unique personality
based on a balance of strength and finesse.



Litt om de andre vinområdene i Catalonia.
• DO ALELLA er en av de minste DO`ene i Spania. De karateristiske vinene er 

hvite viner på Pansa Blanca druen. Den hvite sanden holder på varmen og 
modner druene. De blir dyrket i vingårder nær sjøen i sandrik (nesten hvit) 
jord. Det lages også noen brukbare rødviner på forskjellige druer. Særlig i 
innlandet der det er det mere leire i jorden. Det er ingen særlig kjente 
produsenter i området. Alella Vinicola, Bodegas Castillo de Sajazarra og 
Marques de Alella lager imidlertid alle gode viner.

• DO CATALUNYA rammet på et vis inn dagens eksisterende vinområder. Det 
startet som et varemerke for eksport for vinprodusenter som ikke lå inne i 
de eksisterende sonene. Catalonia skulle være ett «catch ord» for viner 
med vindruer som ikke var godkjente i de forskjellige områdene (DO´ene) 
gjerne billige viner fra større produsenter. Men etter en tid har de økt 
kvaliteten og fortjener i dag sitt DO. Ca n´Estruc, Bodegas Puiggrós,        
Clos D ´Agon, Grau Vell er blant produsentene som lager supre viner.    
(Både røde og hvite). Garnacha Blanca, Xarel.lo, Macabeo, Chardonnay     
er blant de vanligste druene på hvitvinssiden mens Cabenet Franc, 
Cabernet Sauvignon, Garnacha negra og peluda, Syrah, Samsó og Sumoll
m.fl. er vanlige på rødvinssiden. 



DO CAVA 
• DO CAVA er ikke bare en DO for Catalonske musserende viner men Catalonia er hovedkilden til god Cava og det lille stedet Sant Sadurni D´Anoia

er hovedsetet for denne produksjonen. Tradisjonell Cava lages etter «Champagnemetoden» men hovedsakelig i en blanding av de 3 Cataloniske
druene Xarel.lo, Parellada og Macabeo ofte sammen med Chardonnay. P.g.a en fantastisk kombinasjon mellom pris og kvalitet har Cavaén tatt 
stadig større markedsandeler. 

• De mest kjente «gigant» produsentene er Codorníu, Freixenet i Sant Sadurni D´Anoia, men det er ikke disse som lager de beste Cavaéne selv om 
de på høyeste nivå er riktig gode. Mindre produsenter som feks. Gramona, Josep Ma Raventós, Recaredo, Juvé Y Camps, Torelló alle fra Sant 
Sadurni D´Anoia og Giró Ribot fra Santa Fe del Penedés lager alle etter min mening Cava fullt på høyde med de beste Campagnene. Disse får 
jevnlig 93 til 98 poeng i den Spanske vinguiden Guía Peñin. Miguel Torres har i 2016 kommet med sin egen premium Musserende vin men ikke 
foreløpig fått denne registrert hverken under Cava DO eller Penedés DO. Det skal bli moro å følge med denne satsingen. Torres bruker som regel 
å få til det de selv vil !

• Cava er en musserende vin som produseres i Spania. Cava kan komme fra følgende 5 regioner i Catalonia: Catalonia DO, Penedès DO, Costers del 
Segre DO, Tarragona DO og Priorat DOC. Omtrent 90 % av all Cava produseres i Catalonia. De lager også Cava i flere deler av Spania som ligger 
innenfor DO´en, bla i Rioja, Aragón, Navarra, Valencia og Badajoz i autonome geografiske områder. Cava DO ble kvalitetsklassifisert i 1959, 
senere oppdatert i 1992. I og med at Cava DO er spredd utover er det umulig å spesifisere ett spesielt klima eller jordsmonn som passer.

• Cava druer

• Macabeo bidrar med frukt og syre, det viktigste grunnlaget. 

• Parellada gir fruktige og fine aromatiske viner med flott mellomhøy syre. Parellada er ansvarlig for eleganse i Cavaen. 

• Xarel-lo bidrar med kropp, alkohol, friskhet og kraft i Cavaen.

• I tillegg er druene Chardonnay, Malvasia, Garnacha, Monastrell tillatt for produksjon av Cava Rosé.

• Cava produksjons metode

• Cava produseres etter «Método Tradicional», som betyr at den andre gjæringen foregår i flasken. Først presser man druene og gjærer vinen på 
normal måte. Deretter tilsettes ny gjær og sukker og vinen tappes på flaske. Så gjærer vinen i lukket flaske i flere måneder. Gjæren spiser sukker og 
kullsyre dannes i flasken. For å fjerne sedimenter som har dannet seg i flasken, stiller man tradisjonelt flaskene opp ned i pûpitres, slik at bunnfallet 
ligger tilslutt i på toppen av flasken. For å fjerne bunnfallet fra flasken fryses flasketoppen. Takket være overtrykket i flasken, som kan bli opp til 6 
atmosfærer, skyter isklumpen ut når flasken åpnes. Før man forsegler flasken på nytt, tilsetter man en liten skvett druesaft i flasken. Dernest korkes 
den igjen, korken styrkes ved å holdes på plass med en metallstreng.   Cava må lagres i minst 9 måneder før den kan selges.



Raventos i Blanc Winery fra Sant Sadurní d’ Anoia
• For over an astonishing 500 years, the Raventos family has been involved with 

winemaking in the Catalonia region of Spain. Growing grapes on their historic 90 
hectares (just over 222 acres) that has been in the family since 1497, the quality of 
their wines is unparalleled in the entire region, and certainly Spain. Located in the   
town of Sant Sadurní d’ Anoia in the Penedés region, the Raventos I Blanc winery was 
founded in 1986 by the father and son team of Josep and Manuel Raventos. 
Unfortunately, Josep passed away just 20 days after founding the winery, but Manuel 
decided to carry on the project with the same passion and ideals he and his father 
originally set out to achieve- to create sparkling wines with elegance and simplicity, 
and to put sparkling Spanish wine on the world map as a legitimate sparkling wine,    
not to imitation champagne.

• Luckily for all of us they have indeed succeeded in their mission, as their sparkling 
wines are without a doubt some of the finest we have ever tasted, Spanish or 
otherwise. The current winemaker Pepe Raventos, is on a mission to bring back the 
prestige and quality to Spanish sparkling wines. After long and thoughtful 
consideration, Raventos decided to leave the Cava D.O. in 2012, and have been   
labeling their wines as “Conca del Riu Anoia,” which is the geographic ancestral     
home of sparkling wines in Spain. Raventos believes that there is the opportunity       
for honest wines resulting from a single estate, a specific climate, native grape    
varieties and a rigorous, well-defined and respectful form of viticulture.

• Raventós I Blanc Textures de Pedra Blanc des Negres 2011 Conca del Riu Anoia
30% Xarel-lo, 20% Xerel-lo Vermell, 20% Sumoll, 20% Bastard Negre
(this is a local variety that used to be misidentified as Mourvèdre) and 10% Parellada).                    
Full yellow colour. Rich and quite toasty with a buscuitty edge to the citrus, pear        
and white peach fruit. There’s freshness and concentration here, with just the      
faintest trace of pithy bitterness in the background. Lovely complexity, showing          
real bite and personality. There are even some cherry and herb notes, lovely depth, 
and a little bit of grip. 93/100 WINEANORAK.COM – Jamie Goode,                                       
Wine Enthusiast 92 p, Guia Peñin 91 p



Litt om de andre vinområdene i Catalonia.
• DO CONCHA DE BARBERÀ ,som ligger inne i landet litt nordvest for Tarragona sammen med 

Costers del Segre, er mest kjent for at det er innenfor dette området Bodegas Torres lager sin 
prestisjerødvin Grans Muralles på Garnacha, Cariñena, Monastrell, Garró og Samsó og og også 
her Torres lager det som en gang i tiden av mange var regnet som den ypperste hvitvinen i 
Spania Milmanda på 100 % Chardonnay. Her er det mange av de samme druene som benyttes 
i Penedés som går igjen. Det er utenom Torres ingen andre superprodusenter i området. I 
produksjonsområdet ligger det 14 landsbyer.

• DO COSTERS DEL SEGRE, er også kjent for en stor produsent Raimat som var den første 
vingården i Spania som fulgte opp Australias tanker om kombinasjon av produksjonsvolum 
men samtidig kvalitet, men støtte av Cava «giganten» Codorníu Group. En av Spanias beste 
produsenter Raûl Bobet med sin vingård Castell D´Encus ligger her. Syrahvinen «Talarn» fikk 
Nina og jeg smake på en vin og Tapas«bar» i Barcelona for noen år siden. Det er blitt et varig 
minne. Talarn er kanskje Spanias beste vin på Syrahdruen og da har jeg ikke glemt Abadìa
Retuertas «Pago La Garduña» på 100 % Syrah, ei eller Marqués de Griñon`s «Caliza» med       
70 % Syrah og 30 % Petit Verdot. Raûl er meget begavet og er vinmaker og medeier også i 
Ferrer-Bobet i Priorat. ( Se. egen presentasjon)

• DO EMPORDÀ (COSTA BRAVA) ligger helt på grensen til Frankrike i det nordøstlige hjørnet av 
Spania/Catalonia og nordøst for matbyen Girona. Nærheten til middelhavet reflekteres i 
vinstilen. Dette gjør at man har relativt høy fuktighet som igjen blir tørket opp av de tørre 
vindene fra Tramontana. De røde er svært smakfulle med sterk karakter og kompleksitet særlig 
de som er laget på spanske druer som Cariñena, Garnacha Tinta og Monastrell. De beste 
produsentene er Castillo Perelada Vinos Y Cavas ( EX EX 9 S/C på 50 % Sangiovese og 50 % 
Nero d`Avola ett spennende bekjentskap – Den fikk bla. 94 poeng i Guìa Peñin for noen få år 
siden). Clos D`Angon som også var nevnt under kapittelet om Cava finner du også igjen her. 
Mas Oller er en annen topp produsent. 



Castell D`Encus
• “Raul Bobet’s groundbreaking wines from the Pyrenees subzone

of the Costers del Segre appellation, are produced in the village
of Talarn at 1,000 meters altitude. The wines are named with
Sanskrit words or after the places where grapes are grown. 
Nowadays most of the wines are fermented in the 12th century
stone lagares from the property. It has to be seen to be 
believed. However, the process is not the most important thing, 
what is really important is that the results are superb. These are
some of the most exciting new wines throughout Spain.”

• – LUIS GUTIERREZ – ROBERT PARKERS THE WINE ADVOCATE

• One of the most exciting properties in the Catalan
Pyrenees, Castell D’Encus is the brainchild of winemaker Raul 
Bobet, who developed these precipitous and eminently
photogenic vineyards in the early 1990s.          A plethora of
varietals provide a fascinating backdrop to some ingenious
winemaking, a lot of it combining ultra-modern vinification
with the most ancient techniques, including ‘gaps’ that have 
been naturally carved into the rocks as make-shift fermentation
vats. Everything here is dynamic and exciting and the wines, 
racy and energetic, repay the compliment admirably.

• It seems that we have a cult wine on our hands that no one
knows about, well, at least no. Thalarn is one of the most 
expressive Syrahs from Spain, the Thalarn carries the name of
the village where the winery is located. It was fermented in 
stone lagares (from the 12th century!), 

http://www.castelldencus.com/


Litt om de andre vinområdene i Catalonia.

• DO MONTSANT som av mange kalles for «Croisantén» fordi den omslutter Priorat som en 
Croisant,       er ett meget spennende vinområde og har store likheter med Priorat De fikk 
sin DO så sent som i 2001. Forskjellen er at den delen som ligger sør om priorat og  langs 
med elva Ebro ikke har Prioratos vulkanske jordsmonn. En større andel internationale
druer og rimeligere priser og samtidig svært høy kvalitet trekker mange vinimportører     
til seg. Blant de røde vinene er Cabernet Sauvignon, Cariñena, Garnacha Tinta og Peluda, 
Merlot, Monastrell, Picapoll, Syrah og Mazuela mest vanlig. Dette er rødvinsland selv om 
det også lages akseptable hvitviner. Celler de Capcanes, Joan d'Anguera (De mest kjente) 
- Josep and Joan d'Anguera ser dere på bildet til venstre -, Acústic Celler, Celler Can Blau
og Espectacle Vins ( Som begge lager stor vin), Mas Perinet, Vinyes Domènech og Portal 
Del Monsant samt også en del andre produsenter lager meget gode viner.

• DO PENEDÈS provinsen Barcelona er kanskje world-wide og utenom de mest «ihuga og 
nerdette» vinkjennerne den mest kjente DO´en i Catalonia. Penedés ligger mellom de 
kystnære delene av fjellene og slettelandet ned mot Middelhavet. Området er det med 
flest vinprodusenter i Spania (161) og lager stort sett rødviner for tidlig konsum på lokale 
druer. Hvitvinene er ofte av høyere kvalitet og også ofte på lokale druer. De mest kjente 
vinprodusentene er Bodegas (Miguel) Torres ( Mas La Plana og Gran Coronas er her 
kjente travere), Jean Leon og Can Ráfols dels Caus ( som lager Spanias beste Merlot).      
Av små toppkvalitetsprodusenter kan nevnes Alemany i Corriro med sin SoT Lef´rieC¨på
Cabernet Sauvignon , Merlot og Cariñena, Caves Gramona (også nevnt som en av de to 
beste Cavaprodusentene – lager også fantastisk hvitvin), Colet, Can Raspalet Viticultors,    
Caves Naverán, Heretat Mont-Rubi, Pardas, Parés Baltà, Albet I Noya, Agustí Torelló
Mata; Castillo de Perelada m.fl. 

• DO PLA DE BAGES ligger for seg selv rett nord for Penedés og litt nordvest for Barcelona. 
Selv om det er 10 vingårder her er det kun Abadal som skinner. De var de første som 
utforsket mulighetene med picapoll druen. Deres toppviner er Abadal 3,9 Tinto Reserva
med 85 % Cabernet Sauvignon og 15 % Syrah og Abadal Sellecció med 40 % Cabernet 
Sauvignon, 40 % Cabernet Franc, 15 % Syrah, 5 % Sumoll og 5 % Mandó. Hvitvinen på    
100 % Picapoll er også god. 



CELLER DE CAPÇANES, MONTSANT
• Kooperativet i Capçanes, stiftet i 1933, bestemte på midten av 90-tallet at de ville 

vinifisere druene sine selv, og satse på kvalitetsvin. Ansporet av suksessen i 
nabodistriktet Priorat, og ved hjelp av tunge investeringer og dyktig personell, har 
Celler de Capçanes i dag blitt en av de mange stjernene på Spanias vinhimmel.

•
Capçanes disponerer 250 ha vinmarker. Mange av disse ligger opp mot 600 moh, og er 
plantet så langt tilbake som på begynnelsen av 1900-tallet. De dyrker en fin blanding av 
gamle lokale druer som Garnacha og Cariñena, Temperanillo og internasjonale druer 
som cabernet, merlot, syrah og produserer strålende viner i nær sagt alle prisklasser.

•
In 1995 the impetus for change came about when the Jewish community of Barcelona 
asked Capçanes if they could produce kosher wine under the most careful Lo Mevushal
methode. The success of this wine, believed to be the best kosher wine in the world 
and one of the best wines in Spain, awoke worldwide importers to look at the winery 
more closely. Step by step a unique range of individual high end wines was developed. 
Capçanes became the pioneer and first known “ambassador” of the DO Montsant. 
Since then it is considered to be one of the leading Quality producers and references of 
Montsant.

• At Capçanes two winemakers pool their talents. Anna Rovira is a young and talented 
winemaker in the winery and she is in charge of the vineyard control, too. Jürgen 
Wagner, having studied at Geisenheim and University of Tarragona, brings his 
experience to composing and styling the blends.

• Continuous development shows that Capçanes not only has the raw material to 
produce worldclass wines but nowadays the facilities and most importantly the 
people to achieve it.

•
Dagens dessertvin: Pansal del Calàs 2012 fra Celler de Capçanes i Monsant.

• Sødmefull og rik smak med god konsentrasjon av mørke bær.

•

http://www.cellercapcanes.com/wines
http://www.cellercapcanes.com/we-are


Bodegas Torres i Penedès– Ett av verdens mest suksessrike vinfirma.
• Bodegas Torres is a heavyweight in Spanish wine with a foot on Chile and California. In 2015 the company's turnover rose to 

€263 million, up 9.7% from the previous year. It boasts 2,000 hectares of vines spread across different wine regions, most of
them in Catalonia, and owns wine facilities in Penedès, Priorat, Rioja, Ribera del Duero and Rueda. It also produces wine in Rías
Baixas (Galicia) and is about to release its first sparkling wine which finally won't be a Cava. Despite its size, Torres remains a 
family-owned company.

Named the world’s most admired wine brand for two consecutive years in 2014 and 2015, Torres wines can be found in 150 
countries. Selling wine overseas was one of the goals pursued by Jaime Torres Vendrell when he founded the company together 
with his brother Miguel in 1879. At the time Jaime, who had just returned from Cuba, wanted to send wine to America. The 
second generation, with Joan Torres Casals at the helm, set up the distillation of brandies whereas Miguel Torres Carbó
(third generation) actively promoted the bottling of wines and opened new export markets.

An innovative and pioneering company, Torres registered the brand Coronas in 1907. Its well-known brandy Torres 10 was 
released in 1946 while the distinctive Mediterranean red Sangre de Toro was launched in 1945.

• Miguel A. Torres, fourth generation, planted international grape varieties in Penedès which would eventually become the
company’s premium range: Milmanda (Chardonnay, €43, DO Costers del Segre), Fransola (Sauvignon Blanc, €21, DO Penedès), 
Mas Borrás (Pinot Noir, €30, DO Penedès) and specially Cabernet Sauvignon Mas La Plana (€54, DO Penedès). Formerly known
as Gran Coronas Etiqueta Negra, this Torres Cab won the World Wine Olympics organised by wine magazine Gault-Millau in 
Paris in 1979 outperforming many legendary grand crus from Bordeaux. In the late 1990s the company released a Cabernet 
Sauvignon, Cabernet Franc and Merlot blend called Torres Reserva Real (€190, DO Penedès) after the visit of King Juan Carlos I 
on the occasion of the company’s 125th anniversary. Miguel A. Torres is one of the few Spanish producers to have been named 
Decanter Man of the Year - in 2004.

• Over the last few years, considerable research has been done to identify and recover obscure indigenous varieties in Catalonia, 
some of which are already part of the blend of Grans Muralles (around €115, DO Conca de Barberà). The latest addition to the 
range follows the style of Grans Muralles at a fraction of its price: Purgatori (€25) is a blend of Garnacha, Carignan and Syrah, 
with grapes sourced from L’Aranyó vineyard in Les Garrigues (DO Costers del Segre).

• The fifth generation has joined the company following a strict family protocol. Since 2012 Miguel A.’s son Miguel Torres 
Maczasseck is the company’s general manager while his sister Mireia is in charge of the R&D department, Jean 
Leon and Bodega Torres Priorat. Cousin Aranu Torres Roselló heads the events and wine tourism departments.                               
Torres welcomes almost 100,000 visitors per year who can choose between a large range of wine tours and activities,          
tastings and food experiences.

https://www.spanishwinelover.com/153-winerie-jean-leon
https://www.spanishwinelover.com/3-winerie-bodega-torres-priorat


Litt om de andre vinområdene i Catalonia.
• DO TARRAGONA har vært kjent for sine søte røde viner siden Romernes tid. Området var konstant under utvikling og 

på 1900 tallet var opptil 50 % av all dyrket mark under vindyrking. Phylloxera kom og raserte vinmarkene. I 1932 fikk 
området en form for beskyttelse og i 1976 fikk området DO status. De fleste vingårdene her overlever som 
drueleverandører til Cavaindustrien og har fortsatt å levere de tradisjonsrike likørvinene, lokale søte viner og 
muscatelviner. I de siste årene har smakfulle , fruktige viner på lokale druer som sumoll kommet på banen. Det er to 
underområder i Do Tarragona. Den nordøstlige som kalles Camp de Tarragona og den sørvestlige Ribera d`Ebre som har 
vimarker som platåer langs elva Ebro. De tre godkjente hvite druene er Macabeo, Garnacha Blanca og den søte Pedro 
Ximénez. Mens de røde druene som er godkjent er Garnacha Tinta, Cariñena, Tempranillo som lokalt i Catalonia kalles 
Ull de Llebre, Cabernet Sauvignon og Merlot. De Muller og Vinyes del Terrer er de eneste som kan kalles 
topprodusenter i området.

• DO TERRA ALTA betyr «Høy Land» fordi det er ett fjellområde. Dette området er gjenskapt i flere av Picasso`s malerier. 
Tradisjonelt var dette et «isolert» vinområde som for det meste laget viner til lokalt forbruk men det har endret seg de 
senere årene. De har nå begynt å produsere mere moderne middelhavsviner. Flere kooprativer ble bygd i 1920 årene av 
César Martinell en student av Antoni Gaudi. Disse ble selvsagt bygd i den catalanske modernist stilen som Gaudi var så 
kjent for. Han er bla arkitekten bak Sagrada Famìlia. I Romerske tider gikk hovedveien mellom Zaragosa og Tortosa her 
og det var trolig Romerne som plantet vinplanter her, men avstanden til markedene og tungvint vei gjorde at det var 
mer lønnsom å plante olivenlunder. På 1800 tallet var området kjent for «Vinos Rancios» som «Amber Blanc» og disse 
var på den tiden berømte. Phylloxeraen satte en stopper for vinproduksjonen som så mange andre steder. I Terra Alta 
lager de hvit vin, rød vin, og rosèviner, fire likørviner og en musserende variant.              Av de hvite druene er Garnacha
Blanca, Parellada, Macabeo, Moscatel, Chardonnay og eksprimentvis Chenin Blanc og Sauvignon Blanc. Blant de røde er 
Cariñena, Garnacha Tinta og Peluda, Morenillo, Syrah, Cabernet Sauvignon, Merlot, Tempranillo og eksprimentvis
Marselan. Av produsentene er trolig Edetària (Den beste), Agrícola Sant Josep, Celler Bárbara Forés, Celler Piñol og
Lafou Celler de beste.

•


