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Edat de les vinyes
9–16 anys

Rendiment
4.300 kg/ha

Ampolles produïdes
40.000 ampolles

Grau alcohòlic
15% vol

Acidesa total 
tartàrica

5,8 g/l

Sucre residual
1 g/l

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

Denominació d’origen
D.O.Q. Priorat

Varietats de raïm
55% Garnatxa negra, 15% Cabernet Sauvignon, 15% Samsó (Cariñena),  
10% Merlot, 5% Sirà.

Nota de tast
Vi de color cirera net i brillant, amb rivets porpres. En nas predomina la fruita 
vermella, recordant gerds i groselles, amb notes anisades. Aquest vi té una entrada 
fresca i afruitada. Ben equilibrat, destaquen de nou les fruites vermelles, 
ensamblades amb tocs a vainilla procedents del seu lleu pas en bóta. De tanins 
madurs i vellutats, té un final llarg i elegant.

Maridatge
La frescor i la intensitat aromàtica de mig cos d’INICI 2014 és perfecta 
per acompanyar la perdiu amb tòfona o bolets, el magret d’ànec amb salsa de 
raïm i moniato, plats cuinats amb ous de corral o una selecció de formatges 
artesans.

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

Guarda
La recomanació per la guarda de l’INICI 2014 és conservar-lo en posició horitzontal 
i en un lloc amb temperatura i humitat constants, evitant que la llum  
incideixi directament sobre l’ampolla. Té una guarda de fins a cinc anys que 
potencia un paladar més rodó i vellutat fruit d’una maduració en ampolla 
prolongada.

Sòl
De llicorella 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 obliga la 
vinya a desenvolupar les arrels fins a 15 metres.  Ambdós factors contribueixen a 
generar un entorn idoni per suportar l ’estrès estival i consolidar una progressiva i 
perfecta maduració del raïm.

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 recollida en caixes de 20 kg. Es 
derrapa el 100% de la verema. Fermentació/maceració a temperatura controlada i 
efectuada en dipòsits d’acer inoxidable. Després de tres setmanes, es procedeix 
a una premsada suau mitjançant 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 8 i 12 mesos previ al cupatge i 
embotellat. INICI 2014 ni es filtra ni es clarifica i cada ampolla evoluciona 
durant uns quants mesos al celler abans de sortir al mercat. 

Tipus de fusta
100% roure francès, de torrat mig i en segon i tercer ús.




