
 

 

 

Don Tomas – Fruktiga festviner från Callia! 
 

Gauchos är cowboys som bor på pampasslätten, 
men i dagligt tal är en gaucho bara en reko kille. 
Under familjefesterna i Argentina – ASADO - 
träffas man på helgerna för att grilla flera olika 
typer av rätter. På grillen finns kötträtter och 
chorizos, bröd, grönsaker, squash, auberginer, 
tomater och lök. 

 

 

 

Bodegas Callia är beläget vid foten av berget ”Pie de Palo” på hög höjd intill Anderna. 
Här finns dalgången “Tulum Valley” i distriktet San Juan. Genomsnittshöjden för 
odlingen av det här vinet är 650 meter över havet. Årsmedeltemperaturen ligger på ca 
17°C. Det regnar sällan här uppe (under 95 mm) och odlingen gynnas av stor 
solexponering. Bevattningen sker med det rena smältvattnet från Anderna. Vid dessa 
fördelaktiga omständigheter producerar de sandiga och sedimentrika jordarna smakrika 
och fruktiga viner med hög alkoholhalt.  
 

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 
 

Don Tomas Shiraz är ett publikt, lätt och fruktigt vin. Färgen är mörkröd med violetta 
inslag. Doft av mörka bär och lätt kryddiga toner. Fruktig smak med mjuka tanniner. 
Perfekt till grönsaks och pastarätter eller som ett mycket tilltalande vin på glas 
 

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 100% 

Serveras till: Lättare rätter eller som 
entrédrink 
 

Alkoholhalt: 13,5 
 

 

 

Don Tomas Shiraz 
 

Vårt varunummer: DTS 
 
 

Vinet finns hos din 
restauranggrossist! 

 

Läs mer på Svenska Vinkompaniets hemsida 
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