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Munskänkarna 
Munskänkarna är en ideell förening som bildades 1958. Med nära 30 000 medlemmar runt om i landet är vi 
världens största vinprovarorganisation. Föreningen syfte är huvudsakligen att öka kunskapen om vin, samt verka 
för goda och måttfulla dryckesseder. För att nå dessa mål anordnar Munskänkarna vinprovningar och kurser 
och ger ut medlemstidningen In Vino med sex nummer per år.  
 
 

 
 
 
Munskänkarnas bästa viner 2021 
Vinprovarorganisationen Munskänkarnas nya omröstning, Årets bästa vin, är avgjord 
för 2021. Över tusen vinkunniga medlemmar röstade fram Clotilde Davenne Crémant 
de Bourgogne Brut Extra som vinnare i kategorin mousserande viner. I kategorin vita 
viner vann Domaine des Lauriers Vouvray och bland de röda segrade Fontanafredda 
Ebbio Langhe Nebbiolo.  
 
Årets bästa vin är en ny omröstning inom föreningen Munskänkarna. Konceptet genomfördes 
för första gången under 2021 utifrån kriterierna att nominerade viner i kategorierna 
mousserande, vitt och rött ska finnas i Systembolagets fasta sortiment och kosta maximalt 
150 kronor.   
 
Omröstningen har pågått under hela året och inleddes med en nomineringsomgång under 
vår och sommar. Under hösten genomfördes provningar av finalistvinerna runt om i landet. 
Därefter har alla medlemmar haft möjlighet att rösta på sina favoriter. 
 
Föreningen vill öka intresset för vinprovning 
Årets bästa vin 2021 är en del av ett större förändringsarbete som syftar till att bredda 
föreningens målgrupp och öka intresset för att prova vin.  
 

- Ambitionen med omröstningen är att bredda vinkunskaperna och stimulera till att 
prova vin tillsammans, gärna tillsammans med oss i Munskänkarna. Genom att välja 
viner som är tillgängliga för alla sänker vi trösklarna, säger Mats Lindelöw 
– ordförande för Munskänkarnas riksorganisation.  

 
Prisvärda kandidater i Årets bästa vin  
Munskänkarna har även provningsgrupper som regelbundet testar vinerna i Systembolagets 
sortiment. En av de erfarna experterna som ingår i provningsgruppen för 
beställningssortimentet och som även deltagit i arbetet med Årets bästa vin är Mårten 
Söderlund:  
 

- Jag tycker att våra medlem gjort bra val. Det kan vara svårt att hitta prisvärda viner i 
det lägre prissegmenten, men jag tycker att samtliga nominerade viner höll en bra 
nivå, säger han.  

 
Redan nu är planeringen av 2022 års upplaga igång. Ambitionen är att omröstningen ska bli 
landets största. 
 
Mer om omröstningen och föreningen finns på www.munskankarna.se.  
 
 
För mer information om Munskänkarna 
Mats Lindelöw, ordförande  
mats.lindelow@munskankarna.se  
073-0371697 
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Vinnande viner 

 Guld Silver Brons 
Årets mousserande vin Clotilde Davenne 

Crémant de 
Bourgogne Brut Extra  

Louis Bouillot Crémant 
de Bourgogne Brut 

Langlois Crémant de 
Loire Brut 

Årets vita vin Domaine des Lauriers 
Vouvray 

Georg Breuer Riesling 
Sauvage 

Alvarinho Contacto 

Årets röda vin Fontanafredda Ebbio 
Langhe nebbiolo 

Lat 42 Gran Reserva Les Sorts Selecció 

 
 
Nominerade viner 

Mousserande viner Nummer 

Clotilde Davenne Crémant de Bourgogne Brut Extra 7725 

Langlois Crémant de Loire Brut 7404 

Louis Bouillot Crémant de Bourgogne Brut 7688 

Rotari Brut Riserva 7567 

Pongracz Brut 7628 

Privat 7904 

Vita viner  

Albarino Contacto 6707 

Georg Breuer Riesling Sauvage 5899 

Gustave Lorenz Riesling Reserve 22257 

Petit Chablis La Chablisienne 5585 

Vouvray Domaine Des Lauriers  6288 

Chateau Coucheroy  4136 

Röda viner  

Les Sorts Selecció 70217 

Lat 42 Gran Reserva  12679 

Ringbolt Cabernet Sauvignon  6278 

Fontanafredda Ebbio Langhe Nebbiolo 22300 

Allesverloren Shiraz 29002 

Santa Duc Côtes du Rhône Les Vieilles Vignes 73018 
 


