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Vinets dag firas med ny vintidning 
I samband med Vinets dag den 22 januari får Sverige en ny vintidning. 
Vinprovarorganisationen Munskänkarna lanserar In Vino som går ut till över 26 000 
medlemmar.   
 
Världens största vinprovarorganisation Munskänkarna firar Vinets dag med att lansera ett 
helt nytt vinmagasin, In Vino, som går ut till mer än 26 000 medlemmar i hela landet.  
 
Vinets dag firas varje år den 22 januari. Traditionen sträcker sig tillbaka till medeltiden då 
vinmakare och vingårdsarbetare började tillbe Saint Vincent som sitt skyddshelgon. I vår tid 
anordnas varje år festivaler och evenemang runt om i vinvärlden just denna dag, även om 
pandemin sätter vissa käppar i hjulen 2022.  
 
Oberoende tidning 
Eftersom Munskänkarna är en ideell förening värnar vi om vår integritet gentemot importörer 
och andra intressenter i branschen. Varken tidningen eller föreningen är vinstdrivande.   
 
– Tidningen och Munskänkarnas provnings- och utbildningsverksamhet är mer rätt i tiden än 
någonsin, eftersom svenskarnas intresse för kvalitetsvin växer. Under pandemiåret 2021 har 
Systembolaget försäljning inom kategorin ”fine wines” gått upp med omkring 40 procent 
jämfört med året innan, säger Mats Lindelöw, ordförande för Munskänkarnas 
riksorganisation. 
 
Bred, vinintresserad målgrupp 
In Vino produceras i samarbete med contentbyrån Klintberg/Niléhn. Chefredaktör för 
tidningen är Caroline Edgren. 

– Genom att erbjuda redaktionellt material om vinvärlden både på basnivå och inom mer 
nischade ämnen kommer vi att tilltala en bred, vinintresserad målgrupp. Vare sig du är helt 
färsk eller rutinerad som vinprovare ska du få ingångar till ny kunskap i varje nummer, säger 
Caroline Edgren.      

Det första numret bjuder på läsning om Munskänkarnas val av Årets vinort, Jerez i 
Andalusien, och tips på den lätta stilen av sherry – fino och manzanilla – i kombination med 
mat från havet. Vi får också följa med till Bourgogne, närmare bestämt Meursault och Saint-
Aubin. Dessutom finns en längre intervju med en av Sveriges få Masters of Wine: Madeleine 
Stenwreth. 

Tidningen finns som pdf här: https://munskcmseditorprod.azurewebsites.net/media/10705/in-
vino-nr-1-2022.pdf 
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För mer information om Munskänkarna: 
Mats Lindelöw, ordförande  
mats.lindelow@munskankarna.se  
073-0371697 
 
För mer information om In Vino: 
Caroline Edgren, chefredaktör 
caroline.edgren@munskankarna.se 
070-8782575 
 
Tipsa redaktionen:  
redaktor@munskankarna.se 

Annonsering In Vino: 
Mikael Wallenius  
mikael@sb-media.se  
073-270 70 76  

 


