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Röda viner populärast bland semesterfirande kryssningsresenärer 
– men försäljningen av roséviner förväntas öka allt mer på Viking Line 
 
50 lastbilar fyllda med rödvin, så mycket såldes ombord på Viking Line under perioden 
juni-augusti i fjol. Sommarfirare som letar efter härliga grillviner kan fynda bland 
490 olika sorters vin ombord på fartygen, såväl storsäljare som riktiga rariteter – 
till ett pris som är en fjärdedel lägre än i land. Det visar ny försäljningsstatistik från 
Viking Line. 
 
Ombord på Viking Lines fartyg är det rött vin som säljer allra bäst. I fjol under perioden juni till augusti  
såldes en halv miljon liter rött vin, vilket motsvarar 666 000 stycken 75-centiliters vinflaskor eller 50 lastbilar 
fyllda med vin. Vitt vin kommer på andra plats med 325 000 sålda liter i fjol, följt av rosévin med 50 000 
liter. 
 
Sommaren är årstiden då vi svenskar grillar som allra mest och få saker signalerar semester lika mycket 
som doften av grillad mat. De som vill njuta av förstklassiga viner till de grillade läckerheterna kan spara 
pengar genom att köpa vinerna ombord på något av Viking Lines fartyg, till priser som är 25 procent 
lägre än i land.  
 
– Rött vin är den absoluta storsäljaren ombord på våra fartyg, och det är inte så konstigt då röda viner 
passar bra till grillad mat. Därför är vi glada över att kunna erbjuda våra resenärer närmare 500  
förstklassiga viner, varav 300 är röda, till riktigt bra priser. De som vill spendera lite mindre pengar men 
samtidigt få riktigt högkvalitativt vin har också mycket att fynda bland våra storsäljare, säger Pekka Rajala, 
restaurangchef och ordförande i Viking Lines vinråd.  
 
Men det är inte endast de klassiska röda vinerna som passar väl till sommarens festligheter. På Viking 
Line märker man även att trenden med rosévin både som aperitif och som middagsdryck blir allt  
starkare. 
 
– Även om försäljningen av de röda vinerna fortfarande står sig starkast ser vi att efterfrågan på  
roséviner ökar allt mer. Mitt tips är att våga testa fler okända viner med andra druvsorter, exempelvis 
Albariño från Spanien, Verdicchio från Italien, Grüner Veltliner från Österrike. Då kan man finna nya 
viner med kvaliteter som gör dem till perfekta matviner, säger Pekka Rajala. 
 
En nyhet för i år är att Viking Line är enda aktören i Sverige som säljer FIFAs officiella VM-vin, L.C Faces 
FIFA, från vinhuset Lidio Carraro. Vinet finns som rött, vitt och mousserande.  
 
Topp fem bästsäljande vitt, rött och rosévin i butikerna ombord  

Rött vin top 5 Vitt vin top 5 Rosévin top 5 
 

1. Corbières Château la Boutignane 
(Viking Lines röda vin) 
 

1. Stefan Winter Riesling  
(Viking Lines vita vin) 

1. Torres Sangre de Toro Rosé 

2. Torres Sangre de Toro 
 

2. Torres Viña Sol 2. Masi Modello Rosato 

3. Masi Campofiori 3. Casillero del Diablo Chardonnay, 
Concha y Toro 

3. Laroche Rosé L 

4. Masi Costasera Amarone della 
Valpolicella Classico 

4. Penfolds Private Release Chardonnay 4. Beringer Classic Zinfandel Rosé 

5. Antiche Terre Amarone 
 

5. Masi Modello Bianco 5. Chapoutier Marius Rose 

 
Topplistorna är baserade på Viking Lines försäljning under perioden juni – augusti 2013. 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  


