
Wijnhuis
Een wijn uit Priorat is van zeldzame topklasse, zeer krachtig en veelal gemaakt van Garnacha en 

Cariñena, door de hoge leeftijd van de wijnstokken en de lage maar zeer geconcentreerde opbrengst 

die daarmee samenhangt maakt dit een echt unicum. Het eerste geregistreerde bewijs van druiventeelt 

en wijnproductie in dit gebied dateert uit de 12e eeuw, toen de monniken uit het Kartuizer Klooster van 

Scala Dei hier de kunst van wijnbouw introduceerde in 1194. De Prior van Scala Dei regeerde als feodale 

heer over de zeven aangrenzende dorpen aldaar en gaf het gebied zijn huidige naam ‘Priorato’. De 

monniken verzorgde de wijngaarden eeuwen lang totdat zij werden onteigend in 1835. Het landgoed en 

de wijngaarden werden vanaf dat moment verdeelt onder de kleine boeren.

Zo ook die van Celler Prior Pons, een familiewijnbedrijf met een lange traditie in de wijnbouw die 

toevallig teruggaat tot de 18e eeuw. In 2002 bracht de kelder weliswaar zijn eerste wijnen op de markt, 

hoofdzakelijk berust op de druiven van oude wijnstokken en nieuwe aanwas  welke de familie in 1940 

aanplantte. Zo produceren en blenden zij wijnen die zijn afgeleid van 100 jaar oude wijngaarden. Prior 

Pons is gelegen in La Vilella Alta, in het hart van de Priorat, ook wel het ‘huis’ van de beroemde licorella 

(lei) bodems. De producent maakt twee wijnen: Pons, met een totaal van 3700 flessen per jaar die ze 

maken uit de beste en oudste druiven van de kelder.  Planets, met een totaal van 12000 flessen per jaar 

die worden gemaakt uit de combinatie van druiven tussen oude en jonge wijnstokken. Beide wijnen 

bieden de beste kenmerken van de regio: kleur, versheid, potentie, structuur, fruit, mineraliteit, specerijen 

en evenwicht. 

Wijnbeschrijving
Deze wijn wordt gemaakt van druiven afkomstig van wijnstokken tussen 15-66 jaar oud. Het heeft een 

robijnrode kleur met paarse tint. De aroma’s kenmerken zich door mineralen, rood fruit en balsamico 

notitie. Hij heeft veel body en een smaakpalet van rijpe rode vruchten, zoethout, peper en zoete 

specerijen. Dit is een elegante wijn met goed geïntegreerde hout nuances en zachte tannine. De wijn is 

op dronk, maar optimaal drinkbaar vanaf 2017 tot 2022

Wijn-Spijscombinatie
Deze topper van een rode wijn combineert zeer goed met rood vlees, gegrild vlees en stevige 

stoofschotel met wild.

Celler Prior Pons, Planets, D.O.Q. Priorat 2012

Land van herkomst: 

Streek:   

Benaming:  

Druivensoort:

Alcoholpercentage:  

Houtrijping: 

Serveertemperatuur: 

Bewaaradvies:

Besteleenheid:

W3 Wijnen
Maliebaan 77B

3581 CG Utrecht

Denominacíon de Priorat Qualificada

Cariñena, Garnacha, Cabernet 
Sauvignon, Merlot & Syrah

12 maanden Frans eikenhout 
Barrique

Catalonië

16 graden

Spanje

14,50%

8 tot 10 jaar

6 flessen


