15 dyraste champagnerna att ﬁra storvinsten på casino utan svensk licens
På casino utan svensk licens finns det otaliga möjligheter att vinna den där stora extraordinära
jackpotten. När man väl vinner en stor jackpott som alltid finns på dessa casinon så gäller det
att ha koll på hur man firar. Här ska det givetvis inte vara någon krusidull utan det bästa är
bara bäst nog åt en storvinnare. Här har man tittat in i den finaste av världar när det gäller
riktigt bra champagne att fira vinsten från ett casino utan svensk licens.

Artikeln är i samarbete med Kasinonutansvensklicens
Större vinster på casino utan svensk licens
När det gäller stora vinster på online casino som ger dig möjlighet till mega jackpotts, så är spel på
casino utan svensk licens det bästa alternativet. Men vad är då casino utan svensk licens?
Den frågan är väldigt enkel att svara på. Detta är spelbolag och casino som har en licens från andra
länder än i Sverige. Dessa licenser är stora kända licenser som funnits under längre tid och som bland
annat finns på Malta som utfärdar en MGA licens, Storbritannien med UKGC licens, Curacao IGaming
licens, Gibraltar GGA licens. Alla casinon eller spelbolag som har någon av dessa licenser anses som bra
och trygga casinon att spela på.
Varför köper man inte en svensk licens?
Innan vi fick en svensk licens 1 januari 2019 så spelade vi på casino som redan var licensierade utanför
Sverige med just dessa licenser. När det blev en svensk licens så ville inte alla spelbolag och casinon

köpa den svenska licensen då det innebar flera grundläggande försämringar för spelbolagen och casinon,
men även för oss spelare.
Bland annat så har välkomstbonusar samt andra bonussystem som lojalitetsprogram och möjligheten till
att bli VIP gäst strypts eller helt tagits bort med den nya spel licensen som infördes i Sverige. Samtidigt
så har utbudet på casinon i Sverige blivit mindre vilket gör att du missar de största jackpott spelen som
finns att ta del av på alla utländska casinon.
Många tror att det är olagligt att spela på dessa casinon, men det är helt lagligt att spela på casino utan
svensk licens. Skulle du dessutom vinna en jackpott från något av casinon som har en licens inom
EU/ESS så är detta skattefria vinster.
15 bästa champagnerna att ﬁra en jackpotvinst
Champagne är en fantastisk dryck som kännetecknar lyx och fest. Den är oftast dyrare än andra drycker
och något som därför avnjuts vid särskilda tillfällen. Ett sådant tillfälle är givetvis vid en jackpotvinst på
ett casino utan svensk licens. Men vad är Champagne och varför är det så förknippat med lyx och flärd?
Mousserande vinet Champagne kommer från distriktet Champagne i norra Frankrike. Denna dryck
särskiljer sig från vanliga mousserande viner genom att den andra jäsningen sker på flaska. Detta skapar
ett högre tryck i flaskan vilket leder till fler bubblor och en krämigare textur tillåts komma fram i
flaskorna.
Sedan 1700-talet har det mousserade vinet producerats i regionen Champagne vilket gör regionen till
den en känd plats för alla som älskar denna dryck. Druvsorterna som ingår i en champagne är
chardonnay, pinot noir och pinot meunier. Förhållandet druvorna emellan avgörs av tillverkaren, vilket
innebär att det kan vara stor skillnad på smaken av de olika sorterna. Mängden restsocker i vinet skiljer
sig också mellan producenter, vilket kan vara värt att lägga på minnet, då även detta påverkar
smakprofilen.
När det gäller champagne så finns det billigare varianter och så finns det där sorterna som vi vill plocka
fram till dig. Vid en vinst av de stora pengarna så är det absolut värt att korka upp några av dessa
dyrgripar. Några går inte att få tag i längre, men oavsett detta så skulle du haft råd att köpa samtliga
med en jackpottvinst på ett casino utan svensk licens.
Gout de Diamants Taste of Diamonds.
Den dyraste champagnen i världen är 2013 Gout de Diamants Taste of Diamonds Champagnen är en del
av en limited edition serien där bara några få flaskor har tillverkats och sålts i världen, vilket gör det till
en sällsynt dryck Den dyra champagnen tillverkas genom att blanda tre druvor Pinot Meunier, Pinot Noir
och Grand Cru Chardonnay allt för att skapa en perfekt och utsökt blandning som har en full krämig
konsistens, är blommig och uppfriskande med en mjuk och lätt finish.
Experterna har gett smakarna fem av fem i betyg, eftersom den smakar precis som glittrande stjärnor
och diamanter. En signaturlogotyp finns på flaskan som är handgjord av 18 karats guld och pryds av en
felfri 19 karat vit diamant. Flaskan är unik i sitt slag och har tillverkats av Alexander Amosu.

Denna champagne kan du få köpa till en prislapp på 2,07 miljoner dollar.
2013 Armand de Brignac Rose 30 liters Midas
Denna extraordinära flaska med champagne från huset Armand de Brignac motsvarar uppskattningsvis
fyrtio vanliga flaskor champagne. Denna unika flaska kom fram 2013 på en fest som anordnades för Jay
Z.
2013 Armand de Brignac Rose 30-liters Midas är en del av en limited edition serie med mycket få flaskor
för konsumtion. Champagneflaskan, som namnet antyder, är en 30-litersflaska som är handgjord och bär
frukterna av intensivt arbete där varje detalj i flaskan har sitt lilla sigill. Flaskan med denna kostsamma
champagne är rosafärgad vilket gör den extremt snygg.
För priset av 275 000 dollar kan du få denna 30 liters 2013 Armand de Brignac Rose.
Armand de Brignac 15 liters ﬂaska
Denna champagne produceras av familjen Cartier som är en av de bästa tillverkarna i världen när det
gäller produktion av champagne. Som namnet antyder är det en flaska på 15 liter som släpptes 2011. Den
är också känd under ett annat namn, nämligen Ace of Spades detta på grund av logotypen som
designades på flaskan.
Den handgjorda flaskan har tagit sex månader att producera allt för att bli den perfekta flaskan som
placeras i en utsmyckad exklusive låda. 2011 Armand de Brignac 15-liters flaska köptes första gången för
att fira Dallas Maverick’s Championship. Champagnen i sig är fyllig och komplex med ljusa blommiga
toner, färsk bukett, krämig konsistens och lång silkeslen finish.
2011 Armand de Brignac 15-liters flaska kommer du kunna lägga beslag på för runt 90 000 dollar.
Perrier – Jouet
Storheten och den extraordinära flaskan till denna champagne har kejserligt utseende och verkar som om
den har gjorts med kungligheten i åtanke. Perrier – Jouet har en lugnande doft med en mjuk touch. Dess
smak anses vara himmelsk av vinprovare. Vinet har en äkta fruktig-syrlig smak som härrör från en av de
bästa och exotiska druvorna.
Perrier – Jouet har lyckats bli en av den dyra champagnen i världen med ett pris på 50 000 dollar.
1996 Dom Perignon Rose Gold Methuselah

1996 Dom Perignon Rose Gold Methuselah är en rosé guld limited edition serie med begränsad
produktion till endast trettiofem flaskor. Med andra ord väldigt svår att få tag i. Flaskan har
specialdesignats av den kända Hollywood regissören David Lynch, och är producerad av Moet & Chandon
som är ett av världens största och mest berömda champagnehuset i Frankrike.
En flaska Dom Perignon Rose Gold Methuselah från 1996 är guldpläterad och är fylld med sex liter
champagne i dubbla magnumflaskor. Den strålande rosa bubbliga champagnen har aromatiska och
rökiga accenter, stark smak med en fast finish.
Detta är en av de mest kostsamma champagneflaskorna i världen. Flaskan ligger i ett special märkt
fodral som bara detta gör flaskan unik. Denna berömda champagne har ett marknadsvärde på 49 000
dollar.
Juglar Cuvee 1820
Från huset Juglar kommer champagnen 1820 Juglar Cuvee. Den släpptes år 1820, därav namnet. Svenska
dykare hittade ett skeppsbrott i Östersjön och där hittade de hundra sextioåtta flaskor varav tre från
huset Clicquot Grand Marque och några från 1820 Juglar Cuvee.
Flaskorna blev eftertraktade föremål eftersom champagnehuset upphörde att existera efter 1840-talet.
Dessa flaskor bevarades naturligt i mer än hundra femtio år i skeppsbrottet och fortsatte att behålla sin
utsökta och distinkta smak. Nu finns inte dessa att köpa längre, men om du skulle vinna en jackpott så
skulle du absolut kunnat buda på en av dessa flaskor.
1820 Juglar Cuvee blev en av de mest kostsamma champagneflaskorna i världen eftersom den såldes med

en prislapp på 43 500 dollar.
1959 Dom Perignon
1959 Dom Perignon släpptes 1959 av det världsberömda champagnehuset Dom Perignon. Detta var en
del av en limited edition serie på 306 flaskor. 1959 Dom Perignon såldes aldrig i officiella sammanhang,
utan låg som beställning från personer med starkt kapital.
År 1971 beställdes exempelvis shahen av Iran några av dessa flaskor. Det är endast två flaskor som nått
ut till konsumenten och de gick då ut på en auktion på auktionsfirman Acker Merrall & Condit.
Rose Vintage 1959 har ålder och historia bakom sig och lyckades på denna auktion få en prislapp på 42
350 dollar.
Dom Perignon White Gold Jeroboam
Dom Perignon White Gold Jeroboam såldes på en auktion för en extraordinär summa av 40 000 dollar.
Dessa Dom Perignon flaskor sägs ha ett glamoröst och sofistikerat utseende.
Champagnen har en smak som symboliserar ren magi som har lyckats attrahera alla kräsna
champagneprovare.
Veuve Clicquot
Veuve Clicquot är ett av de mest lyxiga och dyraste champagnemärken på världsmarknaden. Tre flaskor
Veuve Clicquot från 1841 hämtades upp från resterna av skeppsbrottet från Östersjön där de svenska
dykarna också plockade upp champagnen 1820 Juglar Cuvee som vi skrivit om ovan. På grund av extrema
förhållanden och mörka omgivningar var flaskorna i perfekt skick efter så många år på Östersjönsbotten.
Auktionsfirman Acker Merrall & Condit var snabba med att sälja en av flaskorna på en auktion för 34 000
dollar.
Krug 1928
1928 hade vinhuset Krug en fantastisk skörd som gjorde att denna champagne resulterade i dessa
värdefulla flaskor. Druvorna i denna årgång av Krug fick en perfekt jäsning vilket har gjort att det också
blev en åtråvärd champagne att äga. Denna årgång fanns kvar i årtionde i vinhusets källare vilket gjorde
att de fick extra flärd när den väl släpptes ut på marknaden. Flaskorna fick också framträdande roll när
de väl kom ut eftersom de ansågs vara en favoritdryck av kung George VI. När man senast sålde en Krug
1928 på auktion så inbringade den ett värde av 21 200 dollar. Detta gör Krug 1928 till en av de dyraste
champagneflaskorna på den internationella marknaden
Louis Roederer, Cristal Brut 1990 Millennium Cuvee Methuselah
Louis Roederer, Cristal Brut 1990 Millennium Cuvee Methuselah finns bara i en begränsad upplaga av
två tusen champagneflaskor. Detta är en unik sex liters flaska som motsvarar åtta normala
champagneflaskor.
Det som tilltalar alla som älskar champagne är en unik blandning och distinkt smak, vilket gör den till en
favorit bland både samlare och vinälskare. Louis Roederer, Cristal Brut 1990 Millennium Cuvee
Methuselah har ett pris på 18 800 dollar flaskan. Kuriösa över denna flaska är att den producerades för
att fira millenniet 1990.

Krug Collection 1937 Signed By Henri and Remi Krug
Krug Collection 1937 Signerad av Henri och Remi Krug är en av de finaste champagnerna från Krugs
vinhus. Här har man skapat en champagne från en mycket bra skörd i deras champagnegård och har en
unik blandning och smak.
Krug Collection 1937 Signerad av Henri och Remi Krug såldes på en auktion 2012. Detta var dock var en
flaska från Krugs egna samling som var signerad av både bröderna Henri och Remi Krug där av namnet.
Champagneflaskan såldes för 14 777 euro.
Dom Perignon Rose By David Lynch (Jeroboam, 3-liter) 1998
Detta är en del av en serie med endast tio flaskor champagne, alltså i en begränsad upplaga som även
denna är designades av David Lynch för vinhuset Dom Perignon. Dom Perignon Rose är en champagne
från 1998 och är en 3-liters flaska i form av en Vintage ros. Smaken i denna flaska kan påminna om
apelsinskal, torkad frukt och blommig arom i full konsistens, balanserad struktur och genomskinlig och
sofistikerad smak. Då den exklusiva flaska endast kostade 11 179 dollar kunde man bli ägare av alla tio
flaskorna om man blir vinnare på en jackpott på ett av de utländska casinon som har de största
jackpottspelen.
Armand De Brignac Brut Gold (Ace of Spades)
Armand De Brignac Brut Gold (Ace of Spades) finns i 6-liters flaska. Den är gjord med en perfekt
blandning av druvorna Pinot Meunier, Pinot Noir och Chardonnay. Brut Gold är en champagne som är
fyllig med en krämig konsistens, subtila accenter och lång silkeslen finish. Armand De Brignac Brut Gold
(Ace of Spades) är huset Armand De Brignac flaggskepp Den har ett pris på 6 500 dollar.
Moet & Chandon Dom Perignon Charles & Diana 1961
Moet & Chandon Dom Perignon Charles & Diana 1961 är efter att prinsessan Dianas födelseår. Denna
champagne var också den officiella drycken vid Dianas bröllop med prins Charles. Moet & Chandon Dom
Perignon Charles & Diana 1961 flaskor har ett majestätiskt utseende och unik smak. För 4 309 dollar kan
du ta dricka samma champagne som de gjorde på detta kungliga bröllop.
Några av de största vinsterna på casino utan svensk licens

Det finns ett antal stora vinster som gått ut till spelare som spelat på online casino utan svensk licens.
Här listar vi tillsammans med kasinoutansvensklicens.com några av de största vinsterna. Deras team har
tagit fram de absolut bästa och häftigaste jackpottspelen tillsammans med andra saker som du kan ha
nytta av när du ska spela på ett casino utan svensk licens.
Mega Fortune från Spelutvecklaren NetEnt har gett utdelning ett antal gånger genom åren En av de
högsta vinsterna var den 28 november 2015 där Alexander från Sverige fick in en mega jackpott på hela
8,57 miljoner euro.
Alla vet att Mega Moolah Progressive Jackpot är ett av de mest vinstgivande spelen som finns när det
gäller mega jackpotts. Jonathan Heywood från Storbritannien, vann en enorm jackpott på 13,2 miljoner
pund 2015 där han spelade för endast 25 pence per snurr. Spelet som kommer från speltillverkaren
Microgaming har med spelet Mega Moolah haft flera jackpotts när det gäller de största som delats ut på
marknaden.
Vad är din definition av tur? Kan det vara att satsa 25 cent för att vinna 17 861 800 euro? Det här var
exakt vad som hände en spelare i Skandinavien när han spelade på ett av de många utländska casinon
som finns utan svensk licens. Spelet var på det progressiva jackpotspelet Mega Fortune som drivs av Net
Entertainment.
Vi avslutar med den största vinsten någonsin på ett casino utan svensk licens. Våren 2021 fick en lycklig
slot älskare världens största jackpott på totalt 23 632 599,85 dollar. Förvandlar vi om detta till euro så är
den massiva jackpotten på 19 430 723,60 euro. Detta kan vi gångra med 10 så har vi värdet i svenska
kronor.
Passar på att gratulera den största jackpottvinnaren som nu och finns och fler lär det bli då det hela tiden
finns stora jackpottspel på slot.
Sammanfattning
Alla dessa flaskor är inte möjliga att köpa idag. Men det som vill framhävas är att dessa just nu är de

femton dyraste champagneflaskorna som gjorts och funnits. Det unika med detta är att man som vinnare
av en av de stora jackpottspelen på ett casino utan licens utan problem skulle kunna köpa varje flaska
och dessutom ha enormt mycket pengar över för att göra andra saker.

