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Característiques tècniques:

Edat de les vinyes entre 13 i 20 anys
Rendiment 4.800 kg/ha
Ampolles produïdes 55.000 ampolles

Arrel i terra. Expressió d’un caràcter ferm, complex i captivador. La trobada amable que 
obre les portes a un món fascinant i ens permet endinsar-nos en l’essència del Priorat.

Dades analítiques:

Grau alcohòlic 15% vol
Acidesa total tartàrica 5,7 g/l
Sucre residual 1,2 g/l

Denominació d’origen DOQ Priorat

Varietats de raïm 55% garnatxa negra, 15% carinyena, 15% syrah, 15% cabernet 
sauvignon

Anyada 2016  Primavera plujosa �ns al juny, amb bona brotada i òptim desenvolu-
pament vegetatiu �ns a la �oració. El 2016 destaca per haver tingut un estiu i una 
tardor secs; la manca de pluges va donar lloc a una verema menys generosa de la 
prevista. L'escassa pluja a principis de tardor va propiciar que la maduració del raïm 
es desenvolupés sense incidències i amb una sanitat excel·lent. D'aquest 2016 n'hem 
obtingut vins elegants, afruitats, complexes i amb l'estructura pròpia que el caracterit-
za.

Verema 2016  Del 17 de setembre al 19 d'octubre. Raïms provinents de les �nques 
de Merum Priorati ubicades a Porrera. Verema manual utilitzant caixes de 20 kg. 
Selecció del raïm a la mateixa vinya

Elaboració Es desrapa el 100% de la verema. Fermentació a temperatura controla-
da en dipòsits d’acer inoxidable. Després de tres setmanes de remuntats manuals es 
procedeix a una premsada suau mitjançant una premsa horitzontal pneumàtica i 
sagnat per gravetat. Una vegada premsat, el vi passa a botes de roure francès de 225 L, 
de torrat mig i de segon, tercer i quart ús. Durant l'envelliment el vi fa la fermentació 
malolàctica a la mateixa bóta on roman durant 12 mesos abans del cupatge i l’embote-
llat. INICI ni es �ltra ni es clari�ca i reposa mig any al celler en ampolla abans de la 
seva comercialització.

Nota de tast Vi de color cirera profund i brillant, amb rivets porpres. En nas predo-
mina la fruita vermella (records a gerds i groselles) amb notes minerals. Té una 
entrada fresca i afruitada i certa cremositat en boca. Equilibrat en boca, hi destaquen 
de nou les fruites vermelles, ensamblades amb tocs de vainilla procedents del seu pas 
en bóta. De tanins madurs i vellutats, té un �nal llarg i elegant.

Maridatge La frescor i la intensitat aromàtica de mig cos d’INICI 2016 és perfecta 
per acompanyar plats de perdiu amb tòfona o bolets, magret d’ànec amb salsa de raïm 
i moniato, plats cuinats amb ous de corral o una selecció de formatges artesans. 

Servei Entre 15 i 17 ºC.

Guarda Es recomana conservar INICI 2016 en posició horitzontal i en un lloc amb 
temperatura i humitat constants, evitant que la llum incideixi directament sobre 
l’ampolla. Té una guarda òptima de �ns a set anys. La maduracio en ampolla potencia 
un paladar més rodó i vellutat.
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INICI 2016

LES FINQUES DE MERUM PRIORATI

Inici 2016: Medalla d’Or per Gilbert & Gaillard 2019 94/100 (França)
Inici 2016: Medalla d'Or als Sakura - Japan's Women Wine Award 2019 (Japó)
Inici 2015: Medalla d’Or al Concours Mondial De Bruxelles 2018 (Xina)
Inici 2015: Medalla d'Or a Mundus Vini 2018 (Alemanya)
Inici 2015: 93 punts a 100% Blind Tasted by Andreas Larsson, Millor Sommelier del Món 2007 (Suècia) 
Inici 2014: Medalla d’Or al Mondial des Vins Extrêmes 2017 (França) 
Inici 2014: Medalla d’Or a Gilbert & Gaillard 2017 (França)
Inici 2014: Medalla d’Or als Sakura - Japan Women's Wine Award 2017 (Japó) 
Inici 2013: Medalla d’Or a Mundus Vini 2015 (Alemanya)
Inici 2013: 9,41 punts a La Guia de Vins de Catalunya 2016 (Catalunya)

Ubicació 112 ha de propietat localitzades a Porrera, al sud de Catalunya, a 150 km sud-oest de Barcelona.
Un total de 25 ha de vinya estan plantades en coster i en bancals, distribuïdes en 3 �nques: Les Foreses, Les Escomelles 
i La Plana Marjot.

INICI: RECONEIXEMENTS 

LES ESCOMELLES LES FORESES

PLANA
MARJOT

PORRERA

Llicorella del carbonífer: pissarres de tacte aspre i originades durant el carbonífer (fa uns 300 milions d’anys) 
gràcies a la compactació de sorres. Predomina a la �nca de Les Foreses.

Llicorella del devonià: pissarres formades durant el devonià (fa uns 400 milions d’anys), per la compactació 
dels fons dels llacs. Aquestes pissarres són molt laminades, trencadisses i es troben en zones molt concretes de 
Porrera, especialment a les nostres �nques Les Escomelles i La Plana Marjot.

Subzona ‘Vila de Porrera’ El celler Merum Priorati es troba a Porrera, una vila ubicada a l’est de la DOQ Priorat, a 
la zona fresca de la denominació d’origen. La seva situació està estretament determinada per l’orogra�a i per la presència 
del Cortiella, l’a�uent del riu Siurana.

Climatologia INICI neix en una terra que es troba a recer dels vents freds del nord gràcies a la majestuosa serra del 
Montsant i acaronada de nit per l’aire de garbí, que ajuda els raïms a recuperar-se de les calors diürnes. 

Formació de la vinya Vinyes en formació horitzontal en Cordon Royat i Doble Royat. Conducció de la vegetació pel 
pla vertical mitjançant emparrat.  

Sòl De licorella, rocós i molt pobre en matèria orgànica, per la qual cosa els ceps tenen poc vigor i ofereixen rendiments 
baixos. La roca mare és laminada, fet que permet a la vinya desenvolupar arrels profundes. Ambdós factors contribueixen 
a generar un entorn idoni per afrontar l’estrès estival i consolidar una maduració progressiva i perfecta del raïm. A Merum 
Priorati tenim la sort de disposar de sòls amb llicorelles d’èpoques geològiques diferents. Aquestes llicorelles, tant identi-
tàries  com antigues, són responsables de la �nesa, la frescor i l’elegància que hom troba als vins de la nostra col·lecció.
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