
Destí 2014

Edat de les vinyes
12–16 anys

Rendiment
3.800 kg/ha

Ampolles produïdes
7.800 ampolles (edició limitada)

Grau alcohòlic
15,5% vol

Acidesa total tartàrica
5,8 g/l

Sucre residual
0,8 g/l

Denominació d’origen
D.O.Q. Priorat

Varietats de raïm
65% Garnatxa negra, 20% Samsó (Cariñena),15% Sirà.

Nota de tast
Color cirera picota intens amb rivets granats. En nas és complex, amb notes 
aromàtiques de fruites vermelles, especialment gerds i grosella, en harmonia amb 
tons especiats i un fons de cassis.  El seu pas per boca deixa un gust balsàmic, amb 
records a aranyó i magrana. És sedós i elegant, ben equilibrat i amb uns tanins 
llaminers i rodons que aporten un final suau i persistent.

Maridatge
DESTÍ 2014 combina a la perfecció amb plats més aviat magres: una coca de 
trempó amb llagostins; un turbot al forn de llenya amb mil fulls de patata monalissa 
i pernil ibèric. És ideal també per acompanyar carns vermelles al foc i pintades amb 
herbes aromàtiques.

Servei
Destapar i decantar unes dues hores abans del tast. 
Temperatura de servei  entre 15 i 17 ºC.

Guarda
Es recomana conservar-lo en un espai ventilat, sense llum directa sobre l’ampolla 
i que garanteixi una temperatura constant d’entre 10 i 17 ºC. L’ampolla s’ha de 
col•locar recolzada per garantir la humitat del suro. DESTÍ 2014 es tornarà 
més complex amb el temps i s’assegura una guarda de fins a deu anys.

Sòl
De pissarra, coneguda localment amb el nom de llicorella o llacorella. És un tipus 
de sòl rocós, pobre en matèria orgànica i amb poca capacitat de retenció d’aigua. 
En conseqüència, el cep pateix en extrem, té un desenvolupament molt per sota de 
la mitjana i dóna molt poc fruit. Tanmateix, el raïm que se n’obté és d’una qualitat 
sobrebona i el vi que en resulta és molt corpori i altament expressiu.

Verema 2014
El 2014 destaca per una primavera més plujosa i càlida de l'habitual, la vinya va fer 
una molt bona brotada i el quallat dels raïms va ser perfecte. Pel que fa a l'estiu, 
aquest va ser molt sec però amb temperatures més moderades que la mitjana, així 
doncs es varen evitar estressos hídrics excessius i es va facilitar un ambient 
favorable a tenir una bona sanitat en la verema, fent que el raïm arribés a la època 
de maduració en òptimes condicions. La tardor va ser més càlida i plujosa del 
normal, fet que va fer avançar la verema de les varietats més tardanes. El 2014 ha 
estat en termes generals un any fresc que ha donat lloc a vins més aromàtics i graus 
alcohòlics lleugerament més baixos.

Formació de la vinya
Vinyes en formació horitzontal en cordon royat i doble royat. Conducció de la 
vegetació pel pla vertical mitjançant emparrat.

Elaboració
Collita provinent de vinyes pròpies. Verema manual molt delicada utilitzant caixes 
de 20 kg. Selecció del raïm a la mateixa vinya.  Es derrapa la totalitat de la verema.  
A les tines d’acer  inoxidable es produeix la fermentació / maceració, a temperatura 
controlada. Després de tres setmanes, es procedeix a una premsada suau utilitzant 
una premsa horitzontal pneumàtica.  Un vegada premsat, el vi passa a bótes de 
roure francès de 225 l, on es produeix la fermentació malolàctica. El vi envelleix en 
bótes de roure entre 12 i 14 mesos i posteriorment es procedeix al cupatge i 
l’embotellat. DESTÍ  2014  és un vi que no ha estat filtrat ni clarificat i que té 
una llarga evolució en ampolla abans de sortir al mercat. 

Tipus de fusta
100% roure francès, de torrat mig i en segon i tercer ús.
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Gestos infinits d’una viticultura heroica que ha impregnat de noblesa  un terrer sumament difícil i també agraït. 
Batec, puresa, frescor, ànima i selvatgia del Priorat es despleguen amb tots els seus matisos.




