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VINSAFARI 

De ska vara små eller medelstora, ligga vackert  
och framför allt ha en passion för öns unika druvor.  
Följ med vår vinspecialist på en resa till några av öns 
bästa vinmakare, samtliga med fokus på hållbar  
och ekologisk produktion.

– 10 GÅRDAR RUNT ÖN

Det är med största möjliga ödmjuk-
het jag har valt ut tio bra vingårdar 
runt ön. Efter att ha besökt och 
träffat många av vinmakarna 

bakom de närmare 80 olika vinproducenterna 
känns det orättvist att inte skriva om fler. 

Men, det går inte att skriva om alla så därför 
vill jag börja med att förklara varför jag valt ut 
just dessa tio som mina personliga rekommen-
dationer.

Först vill jag lyfta fram producenter som 
producerar viner som är speciella för Mallorca, 
vinerna ska vara baserade på öns unika druvor 
och vintradition. Det innebär att duktiga 
vingårdar som Bodegas Bordoy, Son Prim och 
Son Sureda har valts bort då de främst jobbar 
med druvor man kan hitta på många andra 

ställen i världen. Vingårdar som startats upp 
av pensionerade miljardärer från Tyskland och 
Schweiz, som Es Fangar, Can Axartell eller Son 
Mayol, har också valts bort liksom de mycket 
stora producenterna som Macia Batle, Jose Luis 
Ferrer, Tianna Negre och Pere Seda. 

Har man chansen att få möta vinmakarna 
och människorna bakom vinerna blir upplevel-
sen mer minnesvärd, därför vill jag lyfta fram 
de mindre och medelstora vingårdarna.

Ett kriterium är också att vingårdarna ska 
ligga vackert, vara öppna och inbjudande, 
varför fantastiska vinproducenter som Anima 
Negra eller 4Kilos har valts bort   — dessa har 
byggt upp sin marknadsföring på att vara lite 
svårtillgängliga och speciella.

a v  G Ö R A N  AVA L O N  E N G Q U I S T 

vinsafari

▲
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1. Öns äldsta  
vingård  
B O D E G A  R I B A S
Bodega Ribas grundades redan 1711 
av familjen Ribas. Det gör den till 
Mallorcas äldsta vingård och till 
hela Spaniens tredje äldsta vingård. 
Dessutom är den en av världens få 
vingårdar där arbetet har letts av 
kvinnliga vinmakare i fyra genera-
tioner, idag är det Araceli som styr 
vid rodret med hjälp av sin bror 
Javier. Har du tur kanske du får träf-
fa mamman, tillika Mallorcas grand 
old lady of wine, Maria Antonia 
Oliver som länge var öns kvinnliga 
vinmakarpionjär.  Familjen har 
specialiserat sig på att bevara gamla 
klassiska mallorkinska druvsorter 
som Prensal Blanc och Manto-
negro – de äldsta vinstockarna är 
över 60 år gamla. Ribas har också 
återuppväckt den nästan utdöda 
Gargollassa-druvan. Sedan många år 
arbetar man med en ekologisk och 
så hållbar produktion som möjligt. 
Deras vin Ribas de Cabrera korades 
nyligen till Mallorcas bästa rödvin av 
Munskänkarna på Mallorca. 

Bakom den gamla huvudbygg-
naden finns en vacker innergård 
där man kan slå sig ner i skuggan 
av träden och njuta av deras hyllade 

fantastiska röda och vita viner. 
Förutom de goda vinerna på flaska 
kan du göra som lokalbefolkningen 
– ta med dig din egen flaska och fyll 
den med deras enkla vardagsvin från 
kranarna.
VAR: Camí de Muntanya 2, Consell 
TELEFON: +34 971 622 673
MAIL: info@bodegaribas.com
ÖPPET: måndag till fredag 10–18, 
lördag 10–16
bodegaribas.com

2. Biodynamisk 
M E S Q U I D A  M O R A
Bàrbara Mesquida Mora driver 
det här familjeägda företaget som 
producerat vin i flera generationer. 
Redan 2007 började hon producera 
vin på ett hållbart och biodynamiskt 
sätt. Bàrbaras passion är också att 
bevara och utveckla öns unika  
druvor som Callet, Prensal Blanc 
och Giró Blanc. Mesquida Mora är 
en biodynamiskt certifierad vingård 
med ekologiskt certifierade viner. 
Är ni flera som kommer på besök 
går det att ordna en vinprovning 
under ett segeltak vid en gammal 
väderkvarn mitt bland vinfälten – ett 
minne för livet. Här kan du prova 
Acrollam (Mallorca baklänges) 
Blanc och Rosat samt de röda topp-
vinerna Trispol och Sòtil, den senare 
ett av de få som görs till 100 procent 
på Callet-druvan.
VAR: Pas des Frare s/n, Porreres
TELEFON: +34 687 971 457
MAIL: info@mesquidamora.com, 
ÖPPET: måndag till fredag 10–17
mesquidamora.com

3. Vinprovning  
med utsikt 
S O N  V I V E S
På öns västkust ligger vackra 
byn Banyalbufar med utsikt över 
Medelhavet och en kust kantad av 
terrassodlingar anlagda av morerna. 
På dessa terrasser odlades druvan 

Malvasia i tusentals år för att sedan 
nästa helt försvinna. Vinmakaren 
Toni Darder som driver Bodega Son 
Vives har återuppväckt druvan som 
skördas för hand på terrasser vars 
närhet till havet ger vinerna en lätt 
sälta och extra karaktär. Här kan du 
prova vinet Juxta Mare som betyder 
”nära havet” på latin, gjort på 100% 
Malvasia.

Son Vives är en av de vackraste 
platserna för en vinprovning. Slå 
dig ner i pergolan av druvstockar 
och se ut över det azurblå havet och 
den vackra kusten där det odlas vin, 
mandel och oliver. 

Den lilla produktionen innebär 
att du varken hittar gårdens viner 
i någon butik eller på exportmark-
naden.
VAR: Carrer Font de Vila 2, Bany-
albufar
TELEFON: +34 609 601 904 
MAIL: visites.sonvives@gmail.com 
ÖPPET: tisdag-onsdag och fre-
dag-söndag 11–17
bodegasonvives.com

4. Ekologisk  
pionjär 
C A N  M A J O R A L
Bröderna Biel och Andreu är två 
av pionjärerna kring ekologisk 
vinproduktion. Vingården var den 
andra i hela Spanien, efter Albet i 
Noya utanför Barcelona, som gick 
över till ekologisk vinproduktion. 
Den här gården, cirka en mil öster 
om Palma, har i över 35 år fokuse-
rat på att förädlade mallorkinska 
druvorna och idag är det Andreus 
dotter Mirela, tillsammans med 
Bàrbara på Mesquida Mora, som är 
öns mest passionerade förespråkare 
när det gäller ekologi och biody-
namisk vindodling . Can Majorals 
viner görs nästan helt av en druvsort 
per vin, något som är ovanligt på ön 
och som ställer mycket stora krav 
på vinmakaren. Vingården ligger i ▲Mesquida Mora
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Gör så här  
för kontakt

Det är många gånger lättare att skicka ett 
mail till vingårdarna och fråga om besök än 
att ringa eftersom de under dagen oftast är i 

vingården. Mail läser de morgon  
och kväll och har lättare att svara på  
och du får då också ett mer förberett  

och personligt bemötande. 

Son Vives

”Son Vives är en av de vackraste  
platserna för en vinprovning.  
Slå dig ner i pergolan av druvstockar 
och se ut över det azurblå havet”



”En av Mallorcas vackraste  
fincor ligger vid foten  
av bergskedjan Tramuntana”
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den vackra byn Algaida där du också 
kan hitta några av Mallorcas bästa 
restauranger. 
VAR: Carrer del Campanar s/n, 
Algaida
TELEFON: +34 971 665 867
MAIL: info@canmajoral.com
ÖPPET: måndag till fredag 16–19, 
lördag 9–13
canmajoral.com

5. Historiska  
rötter 
O M  O L I V E R  M O R A G U E S
Inte långt från Can Majoral i Algaida 
ligger OM Oliver Moragues som 
även de arbetar efter hållbara och 
ekologiska principer. Allt leds av 
Carlos Moragues som är kusin med 
Araceli och Javier på Bodega Ribas 
och tillhör därmed Mallorca äldsta 
”vin-adel”. Vingården domineras av 
en av Mallorcas absolut äldsta bygg-
nader – Possessió Binicomprat. I den 
vackra byggnaden med anor från 
1200-talet driver Carlos mamma och 
syster ett mycket personligt agritu-
rismo där man kan checka in med 
självhushåll.  Jämfört med många 
andra av öns vinmakare producerar 
Carlos ett fåtal viner - ”bara” tre 
röda, ett rosé och ett vitt vin. Jag kan 
varmt rekommendera en provning 
av gårdens unika El Galgo på 100 
procent Callet liksom OM Seleccio 
eller specialvinet OM Bamba. Då får 
du vara med om något unikt. 
VAR: Cami de Ses Vinyes s/n, 
Algaida
TELEFON: +34 626 733 330 
MAIL: info@olivermoragues.com
ÖPPET: måndag till fredag 8–16
olivermoragues.com

6. Vackert belägen  
S O N  P U I G 
En av Mallorcas vackraste fincor 
ligger vid foten av bergskedjan 
Tramuntana strax utanför fina byn 

Puigpunyent. Fincan köptes upp av 
Isabel Alabern de Armenteras pappa 
Raimundo när han gick i pension för 
drygt 20 år sedan. Idag är det dot-
tern Isabel som driver vinodlingen 
vidare i sin pappas anda, men numer 
med fokus på ekologisk hållbar-
het.  Den stora vackra huvudbyggna-
den har fått en pietetsfull renovering 
där man har bevarat den gamla char-
men vilket ger en tidlös atmosfär. Att 
sitta bakom det stora huset omgiven 
av apelsin- och avokadoträd och 
njuta av vinerna är en minnesvärd 
upplevelse.
VAR: Finca Son Puig s/n, Carretera 
de Puigpunyent, Puigpunyent. 
TELEFON: +34 971 614 184
MAIL: info@sonpuig.com 
ÖPPET: måndag till fredag 10–18
sonpuig.com 

7. Viner från  
bergen 
E S  V E R G E R
I bergen utanför byn Esporles ligger 
en av öns högst belägna vingårdar, 
inbäddad i en grönskande dal i 
Tramuntanabergen. Jaume Fullana 
och hans syster är andra generatio-
nens vinmakare som inte bara gör 
förträffligt vin, de producerar också 
en av Mallorcas absolut bästa olivol-
jor. Som många övriga vingårdar vi 
skriver om arbetar man sedan länge 
i en ekologisk anda. De röda topp-
vinerna Els Rojals och Ses Marjades 
baseras på Mantonegro-druvan, 
man tillverkar också ett vin på 100 
procent Pinot Noir och är därutöver 
kända för sitt söta vin Fita del Ram 
enbart gjord på Viognier och rosévi-
net Sensual på Mantonegro.
VAR: S´Hort d´Es Verger S/N,  
Apartado de correos 56, Esporles. 
TELEFON: +34 971 619 220 
MAIL: info@esverger.es
ÖPPET: måndag till fredag 10–18
esverger.es 
 

8. Vin och musik 
V I N S  N A D A L
Öns stora vincentrum med många 
stora vinodlingar är runtomkring 
Binissalem. Vins Nadal är en av de 
första och viktigaste vingårdarna 
i området och de har länge skapat 
viner enligt mallorkinsk tradition, 
numer med en ekologisk inramning.

Gården, som grundades av 
Miguel Nadal Fiol, drivs nu av 
fjärde generationen i familjen under 
ledning av Esperanza Nadal.  För 
att komma till den gamla byggna-
den som ligger inbäddad mitt i byn 
passerar man flera trånga krokiga 
gator. Sommartid arrangerar man 
populära jazzkonserter där man kan 
njuta av skön musik i kombination 
med gott vin. Vins Nadal producerar 
bland annat Albaflor som en hyll-
ning till ärkehertigen Lluis Salvadors 
viner från 1800-talet som bar samma 
namn. Missa inte den röda Albaflor 
Reserva eller toppvinet RAF 110 
Mantonegro.
VAR: C/ Ramón Llull 2, Binissalem
TELEFON: +34 971 511 058
MAIL: vinsnadal@vinsnadal.com
ÖPPET: måndag till torsdag 9–18, 
fredag 9–14
vinsnadal.com

9. Moderniserat 
mallorkinskt 
G A L M E S  I  R I B O T
I närheten av Santa Margalida, inte 
så långt från Alcudiabukten på norra 
ön, leder vinmakerskan Catalina 

Vins Nadal
▲



Ribot arbetet i den stora vackra 
moderniserade fincan Galmes i 
Ribot. Hennes motto är ”typical 
Mallorca” och hon arbetar hårt och 
intensivt för att återuppliva de gamla 
mallorkinska druvsorterna som hen-
nes förfäder bearbetade: Escursac, 
Argamussa, Batista, Mances de Cab-
dell och Vinater Blanc bland andra. 
All produktion sker så naturligt och 
hållbart som möjligt och gårdens 

viner är ekologiskt certifierade. Vin-
källaren består av små ståltankar där 
man experimenterar med hur man 
bäst tillverkar vin på dessa urgamla 
druvor. Nyligen har hon startat en 
omfattande omplantering där hon 
byter ut Cabernet och Merlot mot 
Gargollassa eller Escursac. 
VAR: Ctra. Santa Margalida - Petra, 
Santa Margalida. 
TELEFON: +34 678 847 830
MAIL: vins@galmesiribot.com
ÖPPET: måndag till fredag 10–18 
galmesiribot.com

10. Modernt  
med tradition
M I Q U E L  O L I V E R
Kvinnliga vinmakerskan Pilar 
Oliver driver den här vingården 
strax utanför staden Petra väster 
om Manacor. Hon har tagit över 

efter sin far Miquel som i sin tur 
tog över från sin far som grunda-
de vingården 1912. Under Pilars 
ledning har gården uppfört ett nytt 
vineri i närheten av historiska valv 
och källare från 1800-talet. Arbetet 
är hantverksmässigt, men modernt 
och ekologiskt med fokus på att lyfta 
fram det mallorkinska arvet under 
ledordet ”wines with history”. I de 
gamla källarvalven arrangerar man 
inte bara vinprovningar utan också 
konserter och teater. Prova gärna 
Mont Ferrutx eller Son Caló Negre 
som alla är baserade på Callet,  
Fogoneu och Mantonegro.
VAR: Carretera Petra – Santa  
Margalida, Petra. 
TELEFON: +34 971 561 117
MAIL: bodega@miqueloliver.com
ÖPPET: måndag till fredag 10–18, 
lördag 11–13.30
miqueloliver.com
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Ledare 
inom privat 
sjukvård

MER ÄN 50.000 
internationella 
patienter behandlade 
senaste året.

SKANDINAVISK 
PERSONAL

Läkarservice 
till bostad och hotell  

900 72 22 22 
eller 

971 68 15 18
CLÍNICA JUANEDA
C/Company, 30 | 07014 | Palma de Mallorca
Illes Balears | España T. Juaneda 971 731647 | Skandinavisk Patientservice 618 809190

Galmes i Ribot




