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csökkent a művelt terület. A fénykorában 
5000 hektárt és 9 községet magába fog-
laló Priorat csupán néhány száz hektárra 
zsugorodott. 

A 20. században újabb csapás érte a ré-
giót, Katalónia a textilipar - könnyűipar 
fellegvárává vált, ez elszívta a munkaerőt a 
régióból. A terület újratelepítése 1950-ben 
kezdődött, és 1954-ben már DO státuszt 
kapott, de a hangsúly a tömegtermelésen 
volt. Az első fecske 1979-ben érkezett a te-
rületre René Barbier személyében. Az akkor 
600 hektáros régióba újabb befektetőket ho-
zott, 1980-ban követte őt Alvaro Palacios 
is, és további három befektető is. 1991-ig 
ez az öt befektető egy közös bort készített, 
de öt eltérő címke alatt hozták forgalomba: 
Clos Mogador, Clos Dofi, Clos Erasmus, 
Clos Martinet,és Clos de l’Obac. A munka 
meghozta gyümölcsét, a borvidék jelenleg 
mintegy 1900 hektárt foglal magába, presz-
tízse pedig talán soha nem volt ilyen magas, 
mint manapság.

A 100-700 méter tengerszint feletti ma-
gasságra telepített területek vulkanikus talaja 
sötétszürkés vagy vöröses pala, helyi nevén 

lcorella. A palás rétegek csillámban dúsak, 
éppen ezért a napsütésben megcsillanó tö-
redezett paladarabok olyan hatást keltenek, 
mintha tömör ezüsttel lenne borítva a hegy-
oldal. A szőlősorok között is ilyen a kőzet, ez 
segít a fény és a hő visszaverésében, a termés 
egyenletes érésében. A ragyogó képet csak az 
itt-ott felbukkanó buja virágos növényzet 
töri meg, minden olyan magával ragadóan 
természetes, mintha minden sor időtlen idők 
óta ott lenne. És ez így is van, néhány tőke 
tényleg „ősrégi“, van köztük filoxéra előtti 
növény is. 

Priorat manapság különösen divatos. Ha 
csak abból az alaptézisből indulunk ki, hogy 
az egyre edukáltabb borfogyasztó közönség a 
gyümölcsösebb, lendületesebb, de mindezek 
mellett esetleg testes vörösborokat keresi. És 
Priorat alkalmas erre. Kiegyenlített klímája 
egyenletes érést biztosít a szőlőnek, a nem túl 
forró nyár pedig lehetővé teszi a teljes érés-
ben való szüretelést. Pompás borok, modern 
ízlés szerint elkészítve.

A továbbiakban kóstolási sorrendben hét 
remek bort mutatunk be a borvidékről, a 
jegyzeteket a cikk írója készítette.

91 Bodegas Mas Alta  
Artigas Blanc 2016

Nagyon halvány, ragyogó tükrű aranysárga. 
illata markáns, virágos, citrusos, lime-os. Len-
dületes korttyal indít, ezt nagyon szépen díszíti 
az illattal teljesen egyező kép. A korty közepén 
bevillan egy kis karamelles jelleg, de a masszív 
ásványosság mindent felülír. Kellemes, jó ivású 
a korty vége.

93 Alvaro Palacios 
Finca Dofi 2016

Közepes rubin, nagyon szép bíboros árnyala-
tokkal. illata telt, ígéretes, hordó hatásos, piros 
bogyókkal, lendülettel, brutálisan jó savakkal a 
szájban. hihetetlen kellemes, friss, érlelhető, 
nagyon kellemes lecsengéssel.

92 Terroir al Limit 
Les Tosses 2013

Közepes színintenzitású rubin. illata markáns, 
a vörösboros jegyek mellett a hordó is eléggé 
markáns, de nem zavaró, inkább kiegészíti a 
bort, mintsem ráülne. Telt, nagyon széles, ke-
rek illatkép. Szájban nagyon markánsan, hatá-
rozottan kezd, utána az elegáns vonalba csap 
át. Kicsit rendezetlen még, de ez már nem lesz 
szebb. 

94 Clos Mogador 
Clos Mogador 2008

Közepesnél teltebb rubin, érett, gránátos szél-
lel. illata nagyon intenzív, tele a jó értelemben 
vett tercier jegyekkel. Kávé, pipadohány, zöld 
dió, rumos dió. Kifinomult, elegáns. Markáns 
tannin készlete mellett markáns savak egyen-
súlyozzák a bort. grafitos, acél-feszes, nagyon 
elegáns, mellette mégis telt, lenyűgöző. 

92 Gratavinum  
GV5 2008

Élénk rubinvörös szín mellett brutálisan széles 
illatképpel örvendeztet meg. A friss gyümöl-
csöktől kezdve a fekete kávéig mindent felvo-
nultat, és ugyanezt teszi a ízében is. Ízképének 
végén a túlérettség is megmutatkozik. 

93 Mas d’en Gill
Coma Vella 2007

Közepesnél teltebb rubin, érett, gránátos 
széllel. illata nagyon intenzív, tele gyümöl-
csökkel, mellette dohányos, szivaros, grafitos 
mineralitással. Cédrus hegyek, vanília integrá-
lódva, gyümölcsösségét még nem veszítette el. 
Tanninmentes, rendezett, végtelenül szép bor. 

95 Celler Cal Pla 
Planots 2010

Érett rubin, parányi gránátos széllel. illata na-
gyon határozott, még mindig hordós karakter 
vezeti, mögötte kókuszgolyó sonkával áthúzva, 
rumos dió, fineszes epres jegyekkel. Végtele-
nül széles illat. Szájban teljes mértékben követi 
az illatot. Tökéletes harmónia. Amerikai stílus 
Prioratban. brutál jó.

A legenda szerint Alfonz király a 12. század végén két lovagot indított útnak, hogy ideális 
helyet találjanak a Kathauzi Szerzetesrendnek Katalóniában is. A lovagok a Montsant 
hegy lábához érve csodálattal nézték az ezüstszínű ragyogást, ami körülvette őket. 

Egy pásztorral is találkoztak, aki egy 
régmúlt időben történt természet-
feletti jelenségről számolt be, mi 

szerint a völgy legmagasabb fenyőjének te-
tejéből egy lépcső nyílt a Mennyország felé, 
azon pedig angyalok mentek fel a mennybe. 
A lovagok természetesen elmesélték ezt a tör-
ténetet Alfonz királynak, aki felajánlotta a 
területet a rendnek.

A Karthauzi Szerzetesrend által 1194-
ben alapított Scala Dei Kolostor szerzetesei 
hamar szőlőtermesztésbe és borkészítésbe 
fogtak. A borvidék a neve is a szerzetesrend-
ből származtatható, a vezetőjük (Prior) hét 
falu felett gyakorolta hatalmát, ezt a részt 
nevezték Priorat-nak. A borvidék virágzása 
1835-ig tartott, mely idő alatt a szerzetesek 
nem csak kitapasztalták a meredek dűlők 
művelésének módját, hanem szakirodalom 
formájában is megjelentették. Fontos ku-
tatási anyagot képez a 18. században meg-

jelent Vazallusok könyve, ebben az egyik 
fejezet címe: Hogyan telepítsünk szőlőt a 
Scala Dei-ben. A másik fontos mű a Sző-

lőművelés kézikönyve a XVIII. században. 
Mindkét munka rámutatott arra, hogyan 
élhet az ember harmóniában a természettel.

1835-ben Mendizábal törvénye alapján 
az egyházi javakat államosították, az állam 
pedig eladta a területeket gazdag nemes 
családoknak. A kolostorokba költözött 
családok felhagytak a szőlő művelésével, 
a parlagon hagyott területeket gyorsan 
visszahódította a természet. A következő 
csapás természetesen a filoxéra volt. Annak 
ellenére, hogy a talaj keménysége miatt a 
régiót kevésbé érintette ez a vész, mégis 

Priorat

Írta bálint László

Első az Ezüsthegyen

területnagyság: 17629 ha
telepített terület: 1872 ha
Magasság: 100-750 m
Éves átlaghőmérséklet: 15 Cº
Éves csapadékmennyiség: 550 mm
Javasolt szőlőfajták: Grenache, Carignan
Átlagos hozam: kevesebb, mint 1 kg/tőke

B
O

R
Ig

O
 | 

a
k

tu
Á

li
s


