
 

 
Grapest Wines är en vinproducent från Sverige som tillsammans med sommelierer, 

producenter och sensoriker skapar viner som är specifik framtagna för att passa mat.  
Läs mer på www.grapestwines.com  

PIZZA WINE HAR LANSERATS - VINET SOM ÄR GJORT FÖR PIZZA  

Stockholm, 21 januari 2019 – Nystartade Stockholms producenten Grapest Wines har släppt 
sitt första vin, Pizza Wine. Tillsammans med sommelierer, sensoriker och italienska 
producenter har man tagit fram det perfekta vinet till pizza.  

Nima Akbari och Oscar Danielsson träffades när de båda jobbade på Absolut Vodkas globala kontor i 
Stockholm. Med sin bakgrund i alkoholbranschen valde de båda att skapa en egen produkt och 
utmana de konventioner som existerar i industrin.  
 
Anledningen till uppstarten var grundarnas frustration över att vinbranschen gör det onödigt svårt för 
konsumenter att välja vin. 
 
- Vi båda gillar verkligen vin, så pass mycket att vi blev pretentiösa kring det ett tag. Men terroir hit 
och druva dit. Vad vi egentligen ville ha var ett vin som smakade fantastiskt till den maten vi åt, något 
som vinbranschen försvårar. Idag finns ett krav på kunskap för att lyckas bra med att para vin och 
mat, det vill vi förändra, säger Oscar.  
 
Första produkten för Grapest Wines är Pizza Wine, en Sangiovese som är handplockad och tappad i 
regionen Emilia-Romagna i Italien.  
 
- Vi kan ju berätta att den är handplockad i sena september när druvorna är fullt mogna och att den 
är raffinerad i sex månader innan den tappas. Men en romantisk historia kring produktionsprocessen 
spelar ju ingen roll i slutändan, det viktiga är att den smakar fantastiskt bra med pizza, säger Nima.  
 
Med lanseringen har man dessutom skapat en Pizza-klädkollektion, en hommage till pizzerian som 
var den första arbetsplatsen för Nimas far 1987, som kom till landet från Iran samma år. Samtlig vinst 
kommer anonymt doneras till samma pizzeria. 
 
- Pizzerian vet inte om någonting och summorna lär ju inte bli astronomiska, det är mer en karma-flirt 
till Pizzerians ägare, berättar Nima. 
 
Pizza Wine finns i utvalda Systembolag i Stockholm och Östersund, men går att beställa till hela 
Sverige på Systembolagets hemsida. Pizza Wine har artikelnummer 7513001 och kostar 128 kr. 
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FACTS 
 
Vin & pizza i Sverige 
- Av de röda viner på Systembolaget som ger tips på vad du ska para vinet med, säger  
  83% kött, 4% grönsaker och ost. 0% pizza, fram till nu. 
- Svenskarna lägger mest pengar i världen på pizza per person, 555:-, vilket är sinnes. 
- Den första pizzaserveringen öppnades 1947 på Sjöhagen i Västerås 
 
Pizza-Klädkollektion 
- Pizza-kepsen går att beställa på grapestwines.com och kostar 199:- 
- Pizza-Bagar-Tee går att beställa på grapestwines.com och kostar 249:- 
- Nimas pappa Nader är modell för kollektionen 

 
 


