Nimros på Perelada new winery 30 juni 2022
Det är inte varje dag vi ges möjlighet att besöka en helt ny ”cave” med arkitektur i världsklass i våra trakter.
I torsdags var det dags…inte ens en vecka efter invigningen av Perelada new winery!

Utgångspunkten är den kringbyggda, rofyllda gården med sitt blomsterhav. Utsikten mot de
omkringliggande bergen är mäktig och förstärks av ett ramverk där varje vy är en tavla. Äldre byggnader
från 1940, före detta ekonomibyggnader till Castel de Peralada, det intilliggande slottet med sin
grönskande park, inrymmer nu restaurang, reception, laboratorium, vinprovarrum och kontor. En bro
förbinder parken med vineriet, länken mellan historia och framtid. Som kontrast till den tunga stenen
skjuter en paviljong i förrostat Corténstål in sitt smäckra ribbtak mellan stenhusen, en skön plats för
vinprovning och avkoppling i skuggan.

Som inledning presenterar Lissie de katalanska arkitekterna RCR, med kontor i Olot, som ritat
anläggningen. De arbetar med landskap och byggnad i symbios som förtecken och tar sin inspiration från
traktens natur och kultur. En arkitektur i samklang med naturen som fångar in sin omgivning och tillför
platsen nya värden. Genom att modellera materia, ljus och form skapar de harmoniska och rofyllda miljöer.
Hållbar, resurseffektiv arkitektur är en självklarhet och här har man uppnått en internationell certifiering
med mycket höga miljökrav, LEED gold.
Vi delas in i två grupper med var sin engelsktalande guide. I arkadernas skugga får vi Pereladas historia
berättad för oss. Det startade på 1920-talet med en familjs dröm att skapa något bestående för kommande
generationer. Slottet blev startpunkten och utifrån det har familjen Suqué-Mateu byggt upp vinhuset,
kulturverksamheten med festivaler på somrarna, golfanläggningen med hotell och flera högklassiga
restauranger. Och nu det nya toppmoderna vineriet, en stor investering för framtiden.
Via det enorma skärmtaket som utgör inlastningen där druvorna levereras åker vi ner i underjorden till de
stora produktionsytorna.

Druvorna som används i produktionen kommer från fem ”fincas” i regionen. Varje finca har ett unikt läge,
vilket ger druvorna deras olika karaktärer. I mörkret under jord får vi en detaljerad digital presentation av
dessa fem ”fincas” och deras specifika förutsättningar. Stämningen är speciell och det doftar jord…

Nästa steg är ett besök bland många gigantiska rostfria tankar och ekfat i den stora valvsalen. Här lagras en
stor del av vinråvaran efter pressning. Varmbeiga betongväggar gjutna mot brädform ger en tyngd och en
värme till det stora rummet, en stiliserad träkänsla! Dagsljus silar ner i salarna genom djupa slitsar i taket
och bildar mönster i taket. Vi vandrar vidare genom flera lagringrum med betongfat, träfat och buteljer i
olika vinklar beroende på ålder och typ. Med de många olika druvsorterna som produceras och de olika
lagringsmetoderna är variationsmöjligheterna för vinmakarna enorma. Alla vinflaskor härifrån försluts med
lokalt producerad naturkork. Den nya underjordiska bygganden nyttjar jordens naturliga möjligheter till
värmning och kylning och samlar in sitt vatten på de stora takytorna. Materialen som används åldras
vackert och kräver ett minimum av underhåll.

Åter i markplan möter oss det stora vinprovarrummet med sin helvägg av vinflaskor. Ljuset här är idealiskt
för provningar med mycket dagsljus. Vår vinprovning blir utomhus på gården. Vi får prova tre viner, ett vitt

endruvsvin på grenachedruvan, ett ekfatslagrat rödvin vin med druvor från alla fem ”fincas” och ett rött
ekfatslagrat prestigevin från ”finca Empordà”.
Intressanta upplevelser tyckte många av oss och avrundade besöket med ett besök i shopen efter att ha
avtackat våra båda uppskattade guider.
En plats att komma tillbaka till många gånger…

Vi sa sedan hej då till varandra och några fortsatte på egen hand med lunch på någon trevlig restaurang i
byn Peralada.

Nästa torsdag den 7 juli träffas vi i Sorède för att bekanta oss med sköldpaddorna i ”La vallée des tortues”

Tack alla för fint sällskap under en spännande dag!
Vid tangenterna
Lissie

