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Vinskörden 2017
Det har varit många diskussioner om vädret under det här året och
problemen med den dåliga vinskörden i Europa. Extremväder med en tidig
och varm vår följdes frost och torka och hetta. Detta har gjort att
vinproduktionen minskar med 10-20% för 2017. Vi brukar alltid säga att det
råder jämna väderförhållanden uppe vid vinfälten vid foten av Anderna, men
i år har även Argentina har haft problem med vädret. År 2017 har gett en av
de minsta skördarna sedan länge. Den totala produktionen av druvor blev
25% under det historiska genomsnittet för Argentina. Enskilda vingårdar kan
ha tappat så mycket som upp till 40-60%.
Vår producent Bodegas Callia i San Juan har också drabbats av förluster. I en
del odlingar är bortfallet ända upp till 30%. Vi vet ännu inte om det får något
genomslag på priserna för oss i Sverige. Lyckligtvis kommer det också något
positivt ut av det minskade skördeuttaget. Kvaliteten på vinerna av årgång
2017 förväntas bli extremt bra. Möjligen den absolut bästa under de senaste
20 åren. Den torra sommarsäsongen i Argentina resulterade i få men friska
druvor. Druvorna fick en jämn mognad, tjocka skal och man kunde skörda
tidigt. Tannin-strukturen hos de flesta röda vinerna har gett dem en mycket
intensiv färg och en bra möjlighet för lagring av vinerna under lång tid.
Wines of Argentina har genomfört den 11:e upplagan av Argentina Wine Awards
(AWA) där provning av årets nya viner görs av en internationell panel av experter från
hela världen.
Två viner från Bodegas Callia belönades med silvermedaljer vid provningarna:



Callia Alta Malbec 2017: 91 Points / Silver Medal



Callia Alta Pinot Grigio 2017: 90 Points / Silver Medal

Nyheter på hemsidan


Viner för höstens mat
Vi får ofta frågor om hur man kombinerar mat och vin och nu har vi
gjort en sida om lämpliga viner för höstens mat. Dessutom finns ett
förslag på en middag för varje vin. En del viner finns i beställningssortimentet och andra kan köpas genom privatimport hos
Systembolaget. Det är enkelt men det kan ta ett par veckor att få
vinerna levererade till din systembutik. Förslag på vita viner för
hösten finns i nyhetsbrevet för september



Ny överskådlig beställningssida för våra viner på Systembolaget
På den nya sidan finns länkar till Systembolaget som för över
informationen och räknar ut priset. På den här sidan finns dessutom
länkar till en stillbildsvideo eller rörliga bilder från den aktuella
vingården eller vindistriktet.



Tillfälliga erbjudanden
Här hittar du ett par av våra viner med rejält rabatterade priser.

Läs mer på vår hemsida www.vinkompaniet.se
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