
 

 

 

Smakrikt rött vin från Argentina 
 

Tannat är en druva från franska Baskien 
som har flyttat till det soliga och varma 
klimatet i Argentina. Vinet från Bodegas 
Callia är betydligt fruktigare och rundare i 
smaken än sina franska motsvarigheter. 
 

 

 

 

Bodegas Callia är beläget vid foten av berget ”Pie de Palo” på hög höjd intill Anderna. Här finns 
dalgången “Tullum Valley” i distriktet San Juan. Genomsnittshöjden i dalgången är 630 meter 
över havet och årsmedeltemperaturen ligger på ca 17°C. Det regnar sällan (under 95 mm).  
 

Callia Magna tillhör en exklusivare serie från Bodegas Callia som odlas på högre höjd och där 
vinerna lagrats på fat av fransk och amerikansk ek under 6-8 månader. Druvorna odlas i 
dalgången "Valle de Pedernal" som ligger på 1 300 m höjd över havet med en berggrund som 
utgörs av sediment och sten. Bevattning av den mineralfattiga jorden sker från källorna i 
Anderna. De extrema temperaturskillnaderna under dygnet har en mycket gynnsam påverkan 
på bildningen av de viktiga växtpolyfenolerna. 
 

Doft och smak 
 

Färgen är kraftigt mörkröd med violetta inslag. I doften finns kryddiga aromer kombinerade 
med mjukare toner av tobak och choklad. En komplex fyllig och elegant balanserad smak med 
välstrukturerade mjuka tanniner. 
 

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. 

MUNDUS Vini 2006 - Guldmedalj 
Argentina Wine Awards 2007 - Guldmedalj 
AWC - Vienna 2007 - Guldmedalj 
MUNDUS Vini 2008 - Guldmedalj 

 

 

 

 

 

 

Producent: Bodegas Callia, San Juan, 
Argentina 

Druvor: Tannat 100 % 

Serveras till: Smakrika rätter av lamm, vilt 
eller nötkött 
 

Alkoholhalt: 14,5 
 

 

 
 

Callia Magna Tannat 
 
 

 
 

 

Läs mer på Svenska Vinkompaniets hemsida 
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