Svensk vintävling blir global
Star Wine List of the Year – Star Wine Lists vinliste-tävling – har varit en succé i Sverige och
Norden. Nu kommer tävlingen att köras i 12 länder världen över. Och en global final kommer
att hållas i Wien i partnerskap med Austrian Wine, i maj 2021.
– Vi har haft efterfrågan från sommelierer i många länder att komma dit efter att de sett vad vi
gjort i Norden. Nu är vi extremt taggade över att kunna göra en global resa och samla alla till
en final i Wien, säger Krister Bengtsson, grundare och publisher på Star Wine List.

Star Wine List är guiden till de bästa vinbarerna och vinrestaurangerna, som finns både som app och sajt
på www.starwinelist.com. Guiden startades i Stockholm för tre år sedan och finns idag i över 20 länder.
På varje plats är det vinproffs som ger rekommendationer till de bästa vinställena – som exempelvis
sommelier-världsmästaren Arvid Rosengren i New York.
– Vi är glada att den första globala finalen kommer att hållas i Wien. Österrikes största vinmässa
VieVinum kommer att hållas 29-31 maj 2021 och staden kommer att vara fylld med vin-energi, säger
Michael Zimmerman, ansvarig för internationella marknader på Austrian Wine Marketing Board (AWMB).
Den senaste Star Wine List of the Year hölls i Sverige den 4 maj. De nästkommande blir i Finland 31
augusti och i Danmark den 1 september. Därefter kommer ett tiotal internationella tävlingar att hållas,
bland annat i Storbritannien, Hong Kong, New York och Schweiz.
Vinnarna i varje land går vidare till den globala finalen som går av stapeln den 28 maj 2021, strax innan
vinmässan VieVinum i Wien.

I juryn finns flera av världens mest renommerade sommeliermästare, som Arvid Rosengren, 2016 års
sommelier-världsmästare, Marc Almert, 2019 års sommelier-världsmästare och Pascaline Lepeltier, 2018
års franska sommelier-mästare.

