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OM MUNSKÄNKARNA  
Munskänkarna är en ideell förening med fokus på vinkunskap, utbildning, goda dryckesseder samt mat och dryck i kombination. 
Föreningen grundades 1958 och har idag över 28 000 medlemmar i cirka 170 sektioner runtom i Sverige. Vi verkar för ansvarsfull 
konsumtion av vin och är medlemmar i ”Wine in moderation” – ett EU-baserat initiativ som i korthet betonar ”mindre men bättre”. 
Munskänkarna ordnar vinprovningar och vinkurser samt utger medlemstidningen In Vino med sex nummer per år. 
 

Alto Adige är Årets vinort 2023 
Munskänkarnas Årets vinort 2023 är Alto Adige. Det innebär ett särskilt fokus på Italiens 
nordligaste och mest alpina vinregion i föreningens vinprovningar och -utbildningar under 
kommande år.   
 
Andreas Kofler, ordförande för Consorzio Alto Adige Wines, är både stolt och glad över valet: 
 
– Vi är mycket glada och överraskade över att bli utsedd till Årets vinort 2023 av Munskänkarna. Alto 
Adige en jämförelsevis liten vinregion, men den sticker ut genom dess mångfald av jordmåner, klimat 
och druvsorter. Den mångfalden kan vi tacka vårt unika läge i hjärtat av Alperna för. Det är också 
dessa alpina egenskaper som i allra högst grad kännetecknar våra viner. 
 
Med sin historiska koppling och närhet till Österrike är Alto Adige, eller Sydtyrolen som det också 
kallas, en blandning av germansk stringens och italiensk charm. Omkring 5 600 hektar vingårdsmark 
finns i området, varav de högst belägna gårdarna ligger på omkring 1 000 meter över havet. En lång 
rad druvsorter odlas, såväl internationella som inhemska. Högst status har de vita vinerna och 
regionen räknas som ett av de främsta vitvinsområdena i Italien. 
 
– På min tio-i-topp-lista över vackraste vinregioner är Sydtyrolen/Alto Adige ett givet val och perfekt 
besöksmål för alla vinälskare. Regionens viner har fantastisk bredd och mycket höga toppar. Det 
känns som att det blir ett kanonår för Årets vinort 2023, säger Niclas Unosson, ledamot i 
Munskänkarnas riksstyrelse och utbildningsansvarig (pedagogik, utveckling och grundutbildning).   
 
Alto Adige lockar besökare året runt, tack vare 300 soldagar per år och fyra välkomnande årstider. 
Huvudort är Bolzano, en mellanstor stad som både erbjuder lokalt gemyt samt internationellt utbud 
av kultur och gastronomi.  
 
– Vi ser utnämningen som ett viktigt erkännande för vår vinregion och som inspiration i vårt fortsatta 
arbete med kvalitetsförbättring och att producera uttrycksfulla viner med karaktär, säger Andreas 
Kofler. 
 
 
Om Årets vinort 
Idén med att sätta fokus på ett utvalt vinområde föddes 1991 och genomfördes första gången 1993, när 
Freinsheim i Pfalz i Tyskland utsågs till Årets vinby som det då hette. Årets vinby utvecklades så småningom 
Årets vinort och några av kriterier som efterföljs när vinorten ska koras är: 
• Vinorten ska vara lättillgängligt för medlemmarna att besöka. 
• Vinorten ska vara ett intressant resmål samt utbildningsmål.  
• Vinorten ska finnas inom ett geografiskt tydligt avgränsat område. 
• Vinorten ska ha en utvecklingspotential utifrån en uppvisad kvalitetsinriktning i område och/eller ett visst 
nyhets- eller innovationstänk. 
• Viner ska i tillräcklig utsträckning finnas representerade i Systembolagets sortiment. 
 
De fem senaste Årets vinorter har varit Jerez i Spanien (2022), Roussillon i Frankrike (2020/2021), Barbaresco i 
Italien (2019), Champagne i Frankrike (2018) och Istrien i Kroatien (2017). 
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För mer information om Årets vinort: 
Lena Ståhl, projektledare 
lena.stahl@munskankarna.se  
073-9608800 
 
För mer information om Munskänkarna: 
Mats Lindelöw, ordförande  
mats.lindelow@munskankarna.se 
073-0371697 
 
 


