
Nu är är det dags för finalen av 2020 från Xwine.  

Detta tillfälle andas vinerna medelhavet och ger oss kvalitetsprodukter av högsta klass. 

Från regionen Apulien i södra Italien kommer nu våra viner, Elda Cantine dess ägare 

har långa traditioner att producera förstklassiga produkter på ett hållbart sätt som 

sysselsätter flera generationer i familjen där alla är involverade. Förutom att viner 

framställs ekologiskt erbjuder gården också boende i en unik miljö och en gastronomisk 

resa i deras restaurang som besökarna aldrig glömmer. 

Vinerna spänner över samtliga områden och passar således till varje middagsbjudning. 

Vitt, rött, bubbel och rosé. 

 



 

Calandra 2019 

 

Färg och doft: Halmgul i fägen med lite grönaktiga toner. Doft  

av blommor och färsk frukt, vanilj och kryddor i finishen.  

Smak: bra balans mellan friskhet och mjukhet, intensiv, 

kännetecknad av en lång och elegant finish. 

Rekommenderade parningar: perfekt med säsongens grönsaker, 

lätta starters rätter och andra rätter baserade på vitt kött eller 

fisk. Serveringstemperatur: 9 ° -13 ° C 

Druva: Bombino Bianco 100%.  

Prisklass: 185 kr/st 

Antal i vinbondens lilla paket: 2 st 

 

Contralto 2017  
 

Smak och doft: Rubinröd vacker färg. Intensiv och komplex i 

doften med elegana fruktiga toner av plommon, björnbär, 

vinbär som sammanflätas med de typiskt kryddiga 

egenskaperna hos druvan som läder och hö.  

I smaken är den mjuk och varm och med lätt smak av kryddor 

och bär som långlivar sig i munnen. Rekommenderade 

parningar: Vilt och bräserat kött, välåldrade ostar. 

Serveringstemperatur: 16 ° -18 ° C 

Prisklass: 185 kr/st 

Druva: Negroamaro 100%. 

Antal i vinbondens lilla paket: 2 st 

 

Il Primo 2017 
Färg: Djup rubinröd färg.  

Doften är mogen och intensiv, trevliga toner av röda frukter 

som kombinerar friskhet och uthållighet av aromera. 

Smak: En ren och elastisk Nero di Troia. Rik i smaken av frukter, 

unga men tamade tanniner. Välbalanserad och ren i gommen 

med god längdfördröjning.  

Rekommenderade parningar: perfekta med rostade och grillade 

kött, säsongens grönsaker och medelåldersost 

Serveringstemperatur: 16 ° - 18 ° C 

Druva: Nero di Troia 100%. 

Prisklass: 200 kr/st 

Antal i vinbondens lilla paket: 1 st 



Pesca Rosa Rosé 2019 
Ljusrosa rosé med korallreflektioner förutser vinets goda 

struktur. Fängslande i doften med intensiva toner av färska 

körsbär, granatäpple, röd persika. 

Smak: Fräsch i smaken, välstrukturerad, krispig, salt och med 

en härlig lång finish. 

Rekommenderade parningar: Rekommenderas med rå fisk 

(räkor och ostron), det är den perfekta följeslagaren för krispig 

temperatur, både från havet och från landet. Med tanke på 

dess smak och struktur passar det också bra med 

skaldjursrätter. Serveringstemperatur: 10 ° - 12 ° C 

Druva: Nero di Troia 100%. 

Prisklass: 200 kr/st 

Antal i vinbondens lilla paket: 1 st 

 


