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Viking Line förgyller sommaren med 142 sorters bubbel 
 
Sommarens lata dagar och härliga festligheter firas bäst med mousserande vin. På 
Viking Line finns ett brett utbud till försäljning med allt från anrik champagne och 
smakrik cava till trendig prosecco. Rederiet som har satsat på att ta fram ett brett 
champagnesortiment med något för alla, sålde 240 000 liter mousserande under 
sommarhalvåret 2013. Även i år förutspås sommarfestligheterna från  
examensfirande till bröllop och grillfester gå i det bubblande vinets tecken. 
 
Under sommarhalvåret 2013 sålde Viking Line totalt 240 000 liter mousserande vin vilket motsvarar  
320 000 flaskor, och allt pekar på att intresset för de bubblande dryckerna håller i sig även den här  
säsongen. Toppsäljarna av champagne, cava och prosecco under de senaste tolv månaderna är Laurent 
Perrier Brut, Freixenet Cordon Negro Brut och Bottega Vino dei Poeti Prosecco Gold.  
 
Mousserande vin har traditionellt avnjutits för sig, men trenden går mot att allt fler upptäcker att det 
även passar som måltidsdryck till en hel trerätters middag. Den stora skillnaden mellan olika sorters 
mousserande är hur och var de tillverkas, förklarar Pekka Rajala, restaurangchef och ordförande i Viking 
Lines vinråd: 
 
– Intresset för mousserande viner har ökat stadigt sedan 2010 och vi erbjuder idag 142 olika sorter i 
olika priskategorier. Priset återspeglar kvaliteten men man kan hitta riktigt goda mousserande även för 
en mindre peng. Det trendigaste just nu är italiensk prosecco som antingen får sina bubblor genom en 
jäsmetod på tank eller framställs på klassiskt vis såsom champagne. Cava från Spanien har varit  
populärt länge och tillverkas på samma sätt som äkta fransk champagne, det vill säga med en extra  
jäsning när drycken väl har tappats upp på flaska, säger Pekka Rajala restaurangchef och ordförande i  
Viking Lines vinråd.  
 
Rederiets utbud av mousserande viner inkluderar en ambitiös champagnesatsning med allt från mer  
prisvärda champagnesorter till riktiga dyrgripar för den kräsna vinkännaren. I början av året invigde  
Viking Line även Nordens första Bottega Prosecco-bar ombord på nöjeskryssaren Viking Cinderella för 
att möta det tilltagande intresset för prosecco-viner från Italien. Sedan tidigare finns den påkostade 
champagneloungen Seamore på fartyget Viking Grace. Årets särskilt utvalda fartygsviner i den bubbliga 
kategorin är champagnen Laurent Perrier Brut och cavan Codorniú 1551.  
 
Topp fem bästsäljande champagne, cava och prosecco 
 

Champagne topp 5 Cava topp 5 Prosecco topp 5 
 

1. Laurent Perrier Brut 
 

1. Freixenet Cordon Negro Brut 1. Bottega Vino dei Poeti Prosecco  
Gold  

2. Cuvée Dom Perignon 
Champagne Brut, Moët&Chandon 

2. Freixenet Carta Nevada Semi Seco 2. Bottega Petalo Wine of Love  

3. Veuve Clicquot Sec NV 
 

3. Codorniú Extra Sec (20 cl) 3. Bottega Vino dei Poeti Prosecco Brut  

4. Moët&Chandon Rosé Imperial 
 

4. Codorniú Extra Sec 4. Martini Prosecco  

5. Pol Roger Réserve Brut 
 

5. Freixenet Rosado Brut 5. Bottega Gold (Tri-pack 3x20 cl) 

Topplistorna är baserade på Viking Lines försäljning under perioden 1 maj 2013 – 30 april 2014. De mousserande vinerna 
är sålda i 75 cl-flaskor där annat inte anges. Utbudet finns till försäljning i taxfree-butikerna ombord, i anslutning till 
á la carte-restaurangerna och i vinbarerna ombord.  
  
Tilläggsinformation: 
Helena Kneck, Informationschef Viking Line (Sverige) tel: 08-452 41 49  


