
 

13.30 Varför får vi inte veta? 

Björn Bernhardson berättar om Naturvinsguiden och namninsamlingen In vino veritas. 

13.45 Fördelar och utmaningar att göra vin utan tillsatser 

Erik Gabrielson, Mas Zenitude, är advokaten som för tretton år sedan sadlade om och blev 

naturvinsbonde i Frankrike. Han berättar kort om erfarenheter av att göra naturviner i Languedoc. 

14.15 Från utskälld nyhet till naturlig vinnare 

När Systembolaget 2012 samlade ett antal exklusiva lanseringar för att uppmärksamma det då 

relativt nya fenomenet naturvin blev det en av de mest utskällda lanseringarna någonsin. Idag ropar 

många på mer. Vad var det som hände, hur ser det ut nu och vad kan vi vänta oss framöver? 

Systembolagets inköpschef Fredrik Arenander delar en återförsäljares perspektiv. 

15.00 Château Vadå 

Varför det är lättare att bli lurad på Systembolaget än på Ica? Författaren och journalisten Mats-Eric 

Nilsson berättar. 

16.00 Hantverkcider från Sörmland 

Journalisten som blev ekologisk cidermakare vid Mälarens strand. 

 

18.00 Från utskälld nyhet till naturlig vinnare 

När Systembolaget 2012 samlade ett antal exklusiva lanseringar för att uppmärksamma det då 

relativt nya fenomenet naturvin blev det en av de mest utskällda lanseringarna någonsin. Idag ropar 

många på mer. Vad var det som hände, hur ser det ut nu och vad kan vi vänta oss framöver? 

Systembolagets inköpschef Fredrik Arenander delar en återförsäljares perspektiv. 

18.30 Cider i Mälardalen 

Cidermakaren Johan Sjöstedt samtalar med cidermakaren Lena Ryberg Eriksson från Köpings musteri. 

18.45 Finskt naturvin 

Finland är inte ett av EU registrerat vinland. Så där kan inte vin framställas. Men Noita Winery i 

Fiskars gör naturvin på importerade druvor ändå. Simon McCabe är från England och talar därför 

engelska. 
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19.00 Château Vadå 

Varför det är lättare att bli lurad på Systembolaget än på Ica? Författaren och journalisten Mats-Eric 

Nilsson berättar. 

19.45 Naturvin från Alsace 

Mats-Eric Nilsson intervjuar vinproducenten Pierre Dietrich. På engelska. 

20.15 Svensk-amerikansk cider 

Brad Sawicki och Tobias Eriksson från Brutes cider berättar om sin tillverkning. Föredraget är på 

engelska. 


