
 

 

 

Läckert fruktigt vin från Argentina 
 

Det här är ett vin i den populära Callia 
Alta-serien. Hög kvalitet och en publik 
framtoning gör vinet perfekt för servering 
till stora grupper vid konferenser, bröllop 
och fester. 

 

 

 
Bodegas Callia finns i Valle de Tulum i San Juan och består av två olika "fincas" på totalt 281 
hektar. Den genomsnittliga höjden över havet för dalen är ca 630 m. Odlingen sker högre 
upp mot Andernas sluttningar. Druvorna plockas för hand och transporteras till vineriet i 
små korgar. Under jäsningen används låga breda tankar för att öka skalkontakten och får på 
så sätt smakrikare och mera komplexa viner. 
 

De båda druvsorterna Syrah och Bonarda odlas på de egna fälten som är belägna på 800 
meters höjd i dalgången “Zonda Valley” vid foten av Anderna. Odlingen delas av San Juan 
floden. Marken består av uppslammad jord, sand och stenar. Druvstockarna stöds av höga 
spaljéer och varje stock producerar ungefär 5 kg druvor. Bevattning sker med dropp från ett 
system som garanterar varje planta en perfekt vattentillgång. Druvorna plockas för hand 
under andra halvan av mars.  
 
Doft och smak 
 

Callia Alta Shiraz Bonarda är ett aromatiskt vin med en mörk färg och en elegant struktur. 
Mogna dofter av björnbär, fikon, hallon, lakrits och lätt kryddiga nyanser. Fyllig rund smak 
med mjuka tanniner och en välbalanserad syra. En imponerande lång eftersmak. 
 

Målet för Bodegas Callia har varit att producera de bästa vinerna från San Juan och Argentinas bästa Shiraz. 
Idag har flera viner från Bodegas Callia fått omdömet ”Bland världens bästa”. I San Juan där vi tillverkar 
våra kvalitetsviner är det viktigt för oss att respektera människorna, naturen och miljön. Därför är det 
naturligt att samtliga viner från Bodegas Callia produceras helt ekologiskt. 
 

 

 

 
 

 

Producent: Bodegas Callia, San Juan, 

Argentina 

Druvor: Syrah 60%, Bonarda 40% 

Serveras till: Rätter av fläsk, fågel eller nöt, 
patéer och ost. Perfekt glasvin 

Alkoholhalt: 13,5 
 

 

 

Callia Alta Syrah Bonarda 
 

Vårt varunummer: CA012 
 
Vinet finns hos din 
restauranggrossist! 

 

 

 

 

 

 

http://www.vinkompaniet.se/

