Populärt rosévin för många olika behov!
Ett rosévin måste vara fräscht och
fruktigt för att kunna serveras som
glasvin i sommarvärmen. Välstrukturerade Callia Alta Syrah Rosé passar
dessutom perfekt till lättare maträtter.

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.
Druvorna odlas på de egna vinfälten i Caucete, som ligger 650 m över havsytan. Marken
består av uppslammad jord, sand och lerjord. Bevattning sker med dropp från ett
system som garanterar varje planta en perfekt vattentillgång. Vattnet kommer från
snösmältningen i Anderna. Klimatet är torrt. Eftersom den totala regnmängden endast
uppgår till ca 95 mm per år är risken för sjukdomar på vinstockarna mycket liten.
Doft och smak
Callia Alta Syrah Rosé är ett ljust rosévin med frisk doft av tropisk frukt och hallon.
Smaken är mycket fräsch och välstrukturerad med en balanserad syra. Perfekt på egen
hand och till lättare rätter.
Målet för Bodegas Callia har varit att producera de bästa vinerna från San Juan och
Argentinas bästa Syrah. 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,

Callia Alta Syrah Rosé

Argentina

Vårt varunummer: CA009

Druvor:

Syrah 100%

Serveras till:

Lättare rätter eller som iskall
entrédrink

Alkoholhalt:

13

Läs mer på Svenska Vinkompaniets hemsida

Vinet finns hos din
restauranggrossist!

