
 

 

Product page information template 
 
Basic product information 
 

Field Content 

Product name (inkl årgång >150 SEK) Capirussu Sangiovese Puglia Santa Barbara 

Intro / USP for the product (max 3 
sentences) 

Sangiovese från södra Italien och ”klacken”, 
Apulien. Vinets mogna bärighet och syrliga 
toner ger ett mjukt, smakrikt och gott vin 
att njuta som det är eller i sällskap med BBQ 
och mat med kryddhetta. 

Link to Systembolaget.se if available at 
Systembolaget 

 

Text about the distillery/winery or other 
facts related to the product and the 
producer (Övrigt) 

Cantine Santa Barbara och familjen 
Giorgiani har framställt vin i tre 
generationer i södra Italien och soliga 
Salento. Här i området har det 
producerats vin i tusentals år. Man 
hyser stor respekt för sina nedärvda 
traditioner men är samtidigt öppna för 
nya trender och en modern utveckling. 
Vinhuset är bland annat omnämnt i ” 
Catalogue of the best wines in the 
world”.  

Optional: second image of product, hero 
serve or image from production 

 

Optional: “taste profile” and “food paring 
icons" according pre-defined categories 

 

Product is for on-trade  Yes/No 

Product is for consumer Yes/No 

  

 



 

 

 
Extended product information  
 

Field Content 

Land/Region Italien, Apulien 

Producent Cantine Santa Barbara 

Alkoholhalt  

  

Sockerhalt   

Druva/ druvor Sangiovese 

Doft Doftrikt och inbjudande med 
björnbärskompott, mörka körsbär, torkade 
örtkryddor, mörk choklad och rostade 
nötter. 

Smak Mjukt, bärigt och värmande med toner av 
sötsyrlig björnbärssylt, solmogna moreller, 
örtkryddor, rostat kaffe, kakaoböna, 
charkuterier och valnötter. 

Passar till Som sällskapsvin eller till kryddiga, grillade 
grönsaker, örtmarinerade kotletter, halstrad 
entrecote eller typisk öronpasta från 
Apulien, så kallad ”orecchiette”, med 
broccoli , minimozzarella, sardeller, vitlök 
och chili. 

Vinifiering (inkl årgångs info om >150 sek) Druvorna skördas vid perfekt mognad och 
pressas försiktigt. Jäsning sker i 
temperaturkontrollerade tankar. 

Systembolaget article number  

Volym  

Price (If only for on-trade no price should be 
indicated) 

 

Ekologisk produkt Yes/No 

This is wine product? Yes/No 

This is a vegan product Yes/No 

 
 
Flavor profile  



 

 

Field Content add a value between 1-12 

Sötma  

Fyllighet  

Fruktsyra  

Strävhet  

Bitterhet  

Rökighet  

 
 
The product goes with (choose max 5) 

Field Content 

Fisk och skaldjur Yes/No 

Nöt Yes/No 

Lamm Yes/No 

Fläsk Yes/No 

Fågel Yes/No 

Vilt Yes/No 

Chark Yes/No 

Ost Yes/No 

Dessert Yes/No 

Cocktail Yes/No 

Avec Yes/No 

Aperitif (not in CMS right now) Yes/No 

Vegetariskt Yes/No 

Asiatiskt Yes/No 

Grillat Yes/No 

 
 
Product images 

Field Content 

Product image added to the folder? Yes/No 

Secondary image available in folder? Yes/No 



 

 

 


