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Vinförsäljningen i Sverige under 2014 har ett par tydliga trender 
 

1. Försäljningen av vin från Europa ökade och Italien har lyckats allra bäst i försäljnings-
statistiken. Marknadsandelen för Italien är idag 25%. Frankrike har 12% och Spanien 9%. 

2. Vin från Nya Världen har minskat snabbt i försäljningslistorna. Situationen är nedågående för 
Sydafrika -14% och Australien -11%. 

3. Trenden för ekologiska viner håller i sig. Ökningen är 120% under 2014 
4. Mer än 65% av försäljningen av vin hos Systembolaget sker i Bag-in-Box.  

 
 

Vinets dag den 22 januari 2015 
 

Vi uppmärksammar Vinets Dag som äger rum den 22 januari. Idén är att lyfta fram svensk vinkultur 
på bredden. Man vill uppmärksamma vinets viktiga roll i måltiden och vid andra tillfällen där det 
förhöjer stämning och upplevelser. Det är St. Vincent's Dag som firas den 22 januari i alla 
vinproducerande länder som en hyllning till vinets skyddshelgon. 
 
Munskänkar, Vinskribenter, Sommelierer och många andra vinälskare slår ett extra slag för vinet den 
22 januari och uppmanar svenskarna att lämna boxarna. Drick gärna ett riktigt gott glas vin och 
kanske något utöver det vanliga vardagsvinet. Ett stort antal av Munskänkarnas 150 sektioner håller 
spännande provningar på Vinets Dag vilket innebär att många av de 25.000 medlemmarna är 
engagerade i att sprida parollen ”njutning genom kunskap”.  
 
Vi själva öppnar upp för möjligheten att kunna privatimportera några av våra populäraste viner från 
Europa. Tänk på att vara ute i god tid för det brukar ta ca 1-2 veckor innan vinet är på plats i din 
Systembutik.  Se vidare på nästa sida. 
 
 

Svenska Vinkompaniet samarbetar med noga utvalda producenter 
 

Vi ställer mycket stora krav på våra viner och kraven är stora på vingårdarna som producerar våra 

viner. Även om man inte har en ekologisk stämpel på vinflaskan vårdar man sina vinstockar i sin 

strävan efter att i möjligaste mån arbeta ekologiskt och ta väl hand om jorden för kommande 

generationer. Det är från dessa odlare som vi provar och väljer ut våra viner baserat på den absolut 

viktigaste egenskapen: Kvaliteten på vinet. 

Visst är det ett nöje dricka ett riktigt gott glas matchande vin, gärna till den närproducerade maten 

och samtidigt veta att vinet i glaset är naturligt producerat. 

 

Vårt fokus är att leverera uttrycksfulla kvalitetsviner till restauranger i Sverige 

Svenska Vinkompaniet grundades 1996 och vi har därmed funnits på marknaden i snart 20 år. Under 

de senaste 10 åren har vi valt att fokusera på att leverera riktigt bra viner till restauranger över hela 

Sverige. En del av dessa viner har vi valt att lägga upp som beställningsvara hos Systembolaget.  Callia 

Alta Chardonnay och Callia Alta Shiraz Malbec är våra två populäraste och mest sålda restaurang-

viner, ofta till stora fester och bröllop. De här två fruktiga och smakrika vinerna från Argentina kostar 

80 kr/flaska på Systembolaget. 

 

Beställningsviner hos Systembolaget 

83758 Callia Alta Chardonnay 
71394 Callia Alta Shiraz Malbec 
 

Här finns hela aktuella vinlistan i 
beställningssortimentet! 

  

http://www.systembolaget.se/Sok-dryck/Dryck/?varuNr=83758
http://www.systembolaget.se/Sok-dryck/Dryck/?varuNr=71394
http://www.systembolaget.se/Sok-dryck/?searchquery=svenska_vinkompaniet&sortfield=Default&sortdirection=Ascending&hitsoffset=0&page=1&searchview=All&groupfiltersheader=Default&filters=searchquery%2c&ny=1
http://www.systembolaget.se/Sok-dryck/?searchquery=svenska_vinkompaniet&sortfield=Default&sortdirection=Ascending&hitsoffset=0&page=1&searchview=All&groupfiltersheader=Default&filters=searchquery%2c&ny=1


 

Privatimport av vin är enkelt och har blivit populärt 
Nedan finns en lista med våra mest efterfrågade viner från Europa. Leta 
upp din favorit i listan. Läs mer om vinet på hemsidan eller i vår nya 
telefon APP ”Vinkompaniet” där du också får tips på matkombinationer.  
Priserna gäller vid hämtning i din systembutik.  
Länk till beställningssidan för privatimport hos Systembolaget. 
 

 
 

 
 

 

Frankrike:  

 

Picpoul de Pinet  
I särklass till ostron, musslor och andra 
skaldjur. Unikt fruktigt vin med en lång 
historia sedan romartiden. 
  
Privatimport 
Varunummer RJPIC, Pris 94 kr 
(564 kr för 6 fl á 750 ml) 
 

 

 

Le Vieux Clos – Loire, Cheverny 
Sauvignon Blanc 85%, Chardonnay 15% 
Guldmedalj och 93 poäng i DECANTER. 

 
Privatimport 
Varunummer VIECLO, Pris 104 kr 
(624 kr för 6 fl á 750 ml) 

 

 

Chateau de Coussergues – Pinot Noir 

Fransk, fruktig och välgjord Pinot 
Noir med tydliga druvegenskaper.  
 
Privatimport 
Varunummer DCPNO, Pris 95 kr 
(570 kr för 6 fl á 750 ml) 

 

Domaine Jeannot, Loire, Pouilly Fumé, 

100% Sauv. Blanc 
 

GULDMEDALJER 
Concours des Vignerons Indépendants 2012 
Concours Mondial du Sauvignons 2012 
 

Privatimport 
Varunummer POUFUM, Pris 125 kr 
(750 kr för 6 fl á 750 ml) 
 

 
 

 

Château Saint Maurice, Côtes du 
Rhône Syrah, Grenache, Cinsault 
 

Bronsmedalj vid Paris Wine Show 
2013 
 

Privatimport 
Varunummer CSMLP, Pris 110 kr 
(660 kr för 6 fl á 750 ml) 

 
 

 

Château Boucarut Lirac Cru 
 

En av regionens absolut bästa 
vingårdar. Fantastiskt vin. 
 

Privatimport 
Varunummer LIRAC, Pris 159 kr 
(954 kr för 6 fl á 750 ml) 
 

Spanien: 
 

 

Marques de la Mancha 
Tempranillo 100%. Ett smakrikt vin 
med mycket Spanienkaraktär. 
 

Privatimport 
Varunummer MDLM, Pris 89 kr 
(534 kr för 6 fl á 750 ml) 

 

Copa Sabia Brut Reserva Emocion 
Fräsch, fruktigt och elegant Cava 
Reserva. Tät läcker mousse. 
 
Privatimport 
Varunummer CAVA, Pris 87 kr 
(522 kr för 6 fl á 750 ml) 

  

  

Italien: 
 

 

VigneVecchie Primitivo (Zinfandel) 
Elegant, mjukt, smakrikt vin från 
gamla vinstockar. 
 

Privatimport 
Varunummer VIGVEC, Pris 94 kr 
(564 kr för 6 fl á 750 ml) 
 
 

 

Piutri Negroamaro 
Karakteristiska egenskaper från 
Syditalien och Sicilien med sitt inslag av 
röda frukter, bär och kryddor. 
 
Privatimport 
Varunummer PIUTRI, Pris 94 kr 
(564 kr för 6 fl á 750 ml) 
 

  

https://www.systembolaget.se/Tjanster/Privatimport/Lagg-till-dryck/
https://itunes.apple.com/se/app/vinkompaniet/id418959550?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=se.vinkompaniet.vinkompaniet

