
druvor.
De vita lokala druvorna är Prensal blanc(Moll) och Giró Ros(Giró). 

Men man odlar även andra vita druvor som Chardonnay,
Macabeo, Malvasia, Viogner, 

Sauvignon blanc, m.fl
 Röda druvor är främst Mantonegro och Callet men också druvor
som Gorgollassa, Fogeneu och Escursac börjar produceras.
Det odlas även klassiska druvor som Cabernet sauvignon,

Merlot, Cabernet Franc, Syrah, Tempranillo,
Garnacha och Monastrell.

Höga betyg.
Idag är det sju bodegas som producerar viner och fått
90 poäng eller mer av Robert Parkers representant
Luis Gutiérrez. Det är främst viner som härstammar

från de lokala druvorna som premieras, då dessa tillför
helt nya smaker till vinvärlden. Jag har personligen

besökt samtliga dessa gårdar och flera finns representerade
på vår lista tillsammans med andra fantastiska producenter.
Fråga gärna så delar vi med oss av både viner och kuriosa

om Mallorcas vinkultur.

Jag hoppas att ni skall uppskatta
Mallorcas vinerså som de förtjänar. /Rolf Olofsson

Välkommen till Mallorca, en av Europas 
”hetaste” vinregioner.

 För 20 år sedan provade jag mitt första vin från Mallorca.
AN/2 (Anima Negra) ett vin producerat av druvor som jag aldrig

tidigare hade hört talas om, Callet & Mantonegro.
 Ungefär samtidigt började några av öns vinbönder satsa
på att utveckla sina egna inhemska och unika druvor som
bara växer på Mallorca. Man experimenterade och delade

sina erfarenheter. Goda såväl som dåliga.
I dag finns det ca 100 vinhus på ön och de som vågat

satsa på de Mallorkinska druvorna har fått sitt
rättmätiga internationella erkännande inte

minst från Robert Parker. De två officiella regionerna
(D.O) är Pla Llevant och Binissalem.

Men man gör vin över hela ön och fler vinproducenter 
väljer att sälja vinerna under klassificeringen

Vino de la tierra Mallorca för att undvika byråkratiska
regler och i gengäld få större frihet i sin 

vinproduktion.
            



Ribas  
Ribas (Consell)

Mallorcas och Spaniens äldsta vinhus. Kanske också det vackraste. 
De sista fyra generationerna är det kvinnor som basat över vinpro-
duktionen och idag heter hon Araceli Ribas som basar tillsammans 
med sin bror Xavier. Ett eko-certifierat vinhus som alltid lever-
erar högsta kvalitet. Under senare tid har man ökat fokus på sina 

lokala druvor. 

viner
2018 Ribas Blanc, 97% Prensal Blanc, 3% Viogner 564
2020 Ribas Rosé, 90% Mantonegro, 8% Callet, 2% Gorgollassa  554
2017 Ribas Tinto, 50% Mantonegro, 32% Cab, 15% Syrah, 3% Merlot 574
2017 Sió, 60% Mantonegro, 25% Syrah, 10% Merlot, 5% Cab S 750
2018 Ribas de Cabrera, 70% Mantonegro,25% Syrah, 5% Merlot    
   1450
2019 Desconfío, 100% Mantonegro  995 

Tianna negrE
Tianna Negre, (Binissalem)  

Öns ekonomiskt starkaste vinhus som grundades 2007. Familjens 
förmögenhet kommer främst från anislikören Túnel som produceras i 

kopiösa mängder och säljs över hela världen. Patrick Paulen är vin-
makaren som konstant experimenterar med nya metoder och som kommer 

etablera Tianna Negre som ett av Mallorcas bästa vinhus.

viner
2020 Tianna 1, 100% Callet - Sommelier sekection 995
2019 Tianna 2, 100% Mantonegro - Sommelier selection  995
2020 Tianna 3, 100% Escursac - Sommelier selection 995
2019 Tianna 5, 100% Mantonegro - Sa Madonna 995
Tianna Bocchoris, Mantonegro, Syrah, Cabernet Sauvignon   695

anima negre
Anima Negre (Felanitx)

Vinbodegan som satte Mallorca på världskartan. Grundades 1994 av 
Francesc Grimalt & Miguel Ángel Cerda. Av många svenskar ansedda 
som öns bästa vin. De håller extremt hög klass men om de är det 

bästa vinet? Det får du avgöra.

viner
2017 AN, 95% Callet, 5% Mantonegro & Fogeneu 1150

 

 pris

 pris

 pris



4 kilo  
4 Kilo (Felanitx)  

Francesc Grimalt hoppade från Anima Negra och startade 2006 till-
sammans med Sergio Caballero 4 Kilo. Namnet anspelar på att man 

inte måste ha massa pengar för att göra bra vin. Kunskap och pas-
sion är viktigast.

viner
2016 Gallinas y Focas, 80% Mantonegro, 20% Syrah 725
2018 Tanuki Bob, 90% Mantonegro, 10% Syrah  675
2018 12 Volts, Callet, Fogoneu, Syrah, Cab, Merlot 825
2018 4 Kilo, 100% Callet 995
2018 Grimalt & Caballero, 90% Callet, 10% Fogoneu     
  1350

 

can Majoral
Can Majoral (Algaida)  ligger 15 minuter öster om Palma i byn Algai-
da. Grundades 1979 av bröderna Biel och Andreu. Can Majoral är en 
av pionjärerna att lyfta fram flera av de gamla lokala druvorna som 
mer eller mindre varit utdöda. Jobbar både eko och biodynamiskt. 

Vi har två av deras toppviner som båda fått +90 poäng. 

viner
2018 Cap Giró, 100% Giró 644
2018 Gorgollassa, 100% Gorgollassa 712

can verdura
Can Verdura (Binissalem)  

Ett äkta ”Garage Winery” som ägs och drivs av Tomeu Llabré. Tomeu 
har fått 

kultstatus. Med sitt burriga hår och stora skägg köper han de bästa 
druvorna från bönderna som äger Mantonegrodruvor på riktigt gamla 

stockar. 

viner
2019 SuperNova blanc, 100% Prensal blanc (moll) 611
2018 Can Xicatla (Vitt gjort på blåa druvor), 100% Mantonegro 695
2019 Can Verdura, Mantonegro, Monastrell, Callet 579
2019 SuperNova, 100% Mantonegro 644
2018 Son Agulló, 100% Mantonegro 825

 pris

 pris

 pris



ava vi  
AVA Vi (Biniali)  ägs idag av den tyska familjen

Neumann och vinrankorna 
planterades redan 1997. Här är det ”El professore” Julio Antolin 
Torres som under guidning av Tomeu Llabré producerar fantastiska 

viner med både tyngd och elegans. ”Old school” varvat med viner som 
till 100% produceras av lokala druvor. Ett vinhus att lägga på 

minnet och som redan börjar skörda stora framgångar. 

viner
2018 Ava Negre,  575
40% Cab S, 30% Mantonegro, 20% Callet, 10% Merlot
2018 Ava Negre Selecció, 70% Mantonegro, 30% Syrah 645
2019 Avanero, 100% Mantonegro 725
2017 Triava, Cabernet Sauvignon & Merlot    995
 
bodegas maruccia

Bodegas Maruccia (Llucmajor)
Frank Maruccia sålde sitt framgångsrika reklambolag och sadlade om 

till 
vinmakare. Med ena foten i Italien och andra i Tyskland hade Frank 
redan som liten grabb varit med nere i vinkällaren. Frank gör viner 

som ingen annan. Med sina helt egna idéer trampar han uppnnya 
stigar och går oftast helt mot 

strömmen. Vinerna blir lika unika. Bouqueten skvallrar om mustiga, 
fruktiga viner med kraftfulla tanniner på 15 volymprocent. Men 

icke, istället får du eleganta silkeslena viner med lång komplex 
eftersmak och med 12,5%. 

Vill du ha kraftfulla viner?  – Drick något annat! 
Gillar du Bourgogne - då kanske du har hittat en ny favorit från 

Mallorca.

viner

Vita:
2019 Chardonnay (vitt) 725
2020 Rosé Magnum 745
NV Giró Ros (Vitt kraftigt) 645

röda:
2015 El Differente, Cab Sav 60% Merlot 25% Syrah 15% 775
2017 Merlot de Frank, Merlot 100% 745
2017 Cabernet de Frank, Cabernet Franc 100% 745
2014 Zafiro de Galdent, Cabernet Sauvignon 100% 825

 pris

 pris



mesquida mora  
Mesquida Mora (Porreres)

Barbara Mesquida kom tillbaka hem till ön men fick endast ta över 
mammans del av gården då hon konsekvent vägrat lyssna på pappas 

uråldriga råd. Istället förstod Barbara tidigt potentialen av att 
satsa på de unika Mallorkinska druvorna och att man måste jobba i 
samklang med naturen utan tillsatser eller besprutande av vin-

rankor.  Utan tvekan ett av Mallorcas bästa vinhus.

viner
Acrollam Blanc (Vitt), Prensal, Giró Ros 620
Trispol, Callet, Cabernet, Syrah 758
Sòtil, 100% Callet 875

bodego oloron
 Bodegas Olorón (Alaró)

Ca 2,5 mil nordost om Palma ligger Alaró, en av Mallorcas vackraste byar. Här 
har den svenske finansmannen Christer Gardell hittat och köpt Bodega Olorón. 
Tidigare hade Olorón enbart fokus på vita viner men efter att familjen Gardell 
tagit över 2019 sker det stora förändringar. Det investeras, renoveras och man 
planterar både Cabernet Sauvignon och Merlot. Dessutom har familjen har tagit in 

vinpionjären Ricardo Cotarella som övergripande vinmakare, en av Italiens 
mäktigaste vinpersoner tillsammans med Cristina Basanez som exportchef. 

Cristina som själv gör Mallorkinska viner på Manto Negro i världsklass. Vad 
kommer nu att ske? Spännande är ordet.

viner
2018 Chardonnay (Vitt) 504

miguel oliver 
Miquel Oliver (Petra)  

Med en 100 årig historia drivs gården idag helt ekologiskt av Miquel och Pilar 
Oliver. Är certfierade D.O. Pla Llevant och ligger nordost om byn Manacor men 
äger även druvor söderut på ön. Deras Qbq är gjort på 100% Giró Ros och lagras 
på delvis på Acaciafat vilket ger den specifika aromer och en mjukare ton än de 

som lagras på traditionell ek.  

viner
2019 Qbq (Vitt fruktigt fylligt), 100% Giró 895

Ses talaioles
Ses Talaioles (Manacor)

När Sebastian Keller (se ovan Atlan & Artisan) var vinmakare här i 15 år gjorde 
han under ledning av Bernd Philippi - Mallorcas bästa viner. Nu har han tyvärr 

slutat och gått vidare men vi har några enstaka flaskor kvar från tiden
 Sebastian var vinmakare.

viner
2015 Sestalino, Merlot, Cabernet, Syrah, Mantonegro, Callet 775
2015 Sestal, Merlot, Cabernet, Syrah, Mantonegro, Callet 875
2013 Na Pujola, Merlot, Cabernet, Syrah, Mantonegro, Callet 1300

 pris
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