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Presenterar Cantele wines från Apulien, Italien. 
 

 

 

 

 

 

 

Apulien, Italiens klack.  
Apulien är efter Veneto Italiens mest produktiva vinregion. I området, som 

ligger på landets stövelklack, produceras både röda och vita viner. Rött 

främst på druvorna Negroamaro och Primitivo, den förstnämnda ger något 

strävare viner medan Primitivo som är samma druva som Zinfandel står för 

mjuk och fyllig frukt. De vita vinerna från området är fruktdrivna och torra  

och görs främst på Chardonnay, Verdeccio och Fiano. Apulien är utöver sin 

vinproduktion känd för olivolja, regionens bördiga jordbruksmark lämpar 

sig utmärkt för denna odling. Med havet ständigt närvarande kretsar 

mycket kring fisket. Det är inte heller helt oväntat att mycket fisk och 

skaldjur återfinns på tallriken. I södra Apulien, i närheten av staden Lecce, 

ligger området Salento, det är här familjen Cantele huserar! 



 
1x Salice Salentino Riserva DOC 2017 
Rubinröd färg. Stor, kryddig doft med inslag av 

körsbär, plommon, svart te och rosmarin. Ett 

fylligt vin med välbalanserade tanniner och 

fruktsyra.Serveras med fördel till vilt. Ett utmärkt 

vin även till nöt, lamm eller lagrade hårdostar. 

Serveringstemperatur: 16-18° 

Druva: Negromaro 

Alkoholhalt: 13% 

Restsocker: 2g/l 

Prisklass: 200 kr/flaska  

 

 

 

 

1x Chardonnay IGT Salento 2020 

 

Halmgul med inslag av grönt. Blommig, kryddig doft med 

inslag av citrus, tropisk frukt och örter. Fylligt och smakrikt 

med lång fin balans. Utmärkt till skaldjur, matigare sallader 

eller grillade grönsaker. 

Druva: Chardonnay  

Alkoholhalt: 12,5% 

Restsocker: 1,9g/l 

Serveringstemperatur: 11°  

Prisklass: 170kr/flaska 

 

 



 

1x Primitivo IGT Salento 2017 

Granatröd färg. Doft med inslag av körsbär, moreller, 

katrinplommon och kryddor. Fylligt och fruktigt, mjuka, 

eleganta tanniner och välbalanserad syra. Utmärkt till lamm 

med rosmarin och vitlök. Även ett mycket bra alternativ till 

nötkött eller klassisk Pasta Bolognese.  

Druva: Primitivo 

Alkoholhalt: 13% 

Restsocker: 2,2g/l 

Serveringstemperatur: 16-18°  

Prisklass: 180kr/flaska 

 

 

1x Negroamaro IGT Salento 2018 

Rubinröd färg mjuka inslag av violett. Doft av röda frukter 

och aromer av timjan. Vinets smak definieras av dess balans 

mellan delikatess och alkoholhalt mot dess mineralitet och 

friskhet. Nyanserad och ihållande, det börjar mjukt och 

utvecklas till en känslig men ändå säker finish med klassiska 

Negromaro-toner. 

Druva: Negroamaro 

Alkoholhalt: 13% 

Restsocker: 3,1g/l 

Serveringstemperatur: 16°  

Prisklass: 180kr/flaska 

 

 



 

1x Telero IGT Puglia Rosso 2019 

Intensiv rubinröd färg med violetta inslag. 

Komplex i doften av inslag av vinbär och katrinplommon.  

Detta kompletteras med distinkta dofter av körsbär och 

timjan.  

Färsk i smaken med underbar balans. 

Lätt att dricka med dess mjuka, runda tanniner.  

Utmärkt parning för nötkött, lamm och pastarätter.  

Serveringstemperatur: 18°  

Druva: Negromaro 

Alkoholhalt: 12.5% 

Restsocker: 2.1 g/l 
Prisklass: 160 kr/flaska 

 

 

 

 1x Verdeca IGT Puglia 2020 
 
Intensiv halmgul färg med gröna inslag. 
Ihållande dofter av fruktiga toner från fläder och 
päronträd aromer. 
Finish av med toner av rosmarin och salvia.  
Fräsch och ren i smaken med lätt aromatiska toner. 
Ett mycket uppfriskande vin! 
Passar bra till grillad fisk, fågel, ost eller som 
aperitif. 
Serveringstemperatur: 11°  

Druva: Verdeca 

Alkoholhalt: 12% 

Restsocker: 1,8g/l 

Prisklass: 180 kr/flaska 

 
 

 


