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fitxa tècnica

Revisitar el passat, caminar pels corriols
dels tossals coberts de vinya fins al cim,
sentir l’essència del lloc. Un glop de Ranci
de Costers atura el temps. No és ara ni és
ahir. És tot. L’energia de la terra, la llicorella esmicolada, els brins de romaní, la
garriga resistent, el lligabosc dels racons
més frescos, la garbinada dels vespres i
la fosca dels cellers. Secret ancestral del
Priorat que tenim la fortuna d’elaborar,
beure i sentir.

MEMÒRIES RANCI 1870

El somni de reviure una altiga tradició

L’anima

Història

Vida i temps, llegat i expressió. Vestigi d’una
cultura del vi ancestral i, avui, símbol d’una
valuosa recuperació. El vi Ranci de Costers
reprèn camins històrics i sabers populars en
un producte que emmiralla l’austeritat i el
magnetisme de l’origen. Un vi únic al món,
en elaboració, sabor i significat.

A les cases i masos del Priorat, les famílies
conservaven generació rere generació
una vella bóta d’un vi especial, un generós
d’una potència que traspassava els anys.
Era el ranci tradicional, de cos dens i
fosca lluentor. El testimoni viu de totes les
veremes dels avantpassats.

Anàlisi
Alcohol

22%

Acidesa

7,40 g/l

pH

2,95

Acidesa volátil

0,92 g/l

Sucres

24 g/l

Nota de tast
Vi ranci naturalment oxidat.
A la vista té un color d’ambre molt fosc,
d’intensitat màxima, amb reflexos de bronze
brillant. La tradició popular del Priorat
anomena aquest color “or vell”.
La textura és densa i oliosa.
Al nas sorprèn l’equilibri entre complexitat
i subtilitat. És profund i fi, amb notes
de torrats, encens, fruits secs, herbes
assecades, tabac i mel.
En boca és ampli, suau, de pas amable i ple.

Cada nova collita, aquesta antiga bóta
del racó es reomplia amb una part del vi
de l’any. Així es perpetuava el ranci amb
el caràcter propi de la casa. En la seva
composició hi bategava sempre una mare
que provenia de temps immemorials.
Per a elaborar el nostre Ranci de Costers,
hem seleccionat un ranci tradicional d’una
solera del 1870, procedent del poble de
Bellmunt del Priorat. Aquesta base noble
i venerable dóna personalitat al nostre
vi oxidat amb el sistema de sol i serena,
que elaborem cada anyada amb raïms de
garnatxa negra procedents de les vinyes de
Bellmunt.

