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Star Wine List släpper guiden till Åres bästa vinlistor: 
Petter laddar Åre med Piemonte-passion 
 
Rapparen och vinälskaren Petter bor delvis i Åre och är delägare i anrika hotell 
och restaurang Granen. När Star Wine List idag lanserar guiden till Åres bästa 
vinlistor är Petters vinlista på Granen given. 
 
-  Min ambition är att ta allt det intresse jag har av vin och min vinsmak och trycka in 
den här. I min vinlista kommer det att vara stavfel, det kommer att vara ordblindhet 
och årgångarna kommer att stå om varandra. Det kommer att stå fel, säkert. Men det 
är min vinlista så jag får göra som jag vill med den! säger Petter. 
 
På Petters vinlista med drygt 300 viner kan man hitta mogna och unika flaskor som 
1958 Giacomo Conterno Barolo Riserva, 1970 Francesco Rinaldi Barbaresco och 
1979 Gaja Barbaresco, bara för att nämna några.  
 
- Petters vinlista är en av de vassaste i Åre och när det gäller passionen för Piemonte 
finns det få som kan tävla med honom i hela Sverige, säger Krister Bengtsson, 
grundare och chefredaktör för Star Wine List. 
 
- Det är också intressant att se att Petters Italien-passion delas på flera ställen i Åre. 
Faktum är att andelen italienska viner på vinlistorna i Åre är 32 procent, jämfört med 
bara 14 procent i Stockholm. 
 
Star Wine List är en guide på nätet till de bästa vinbarerna- och restaurangerna med 
de bästa vinlistorna. Star Wine List lanserades i Stockholm i maj i år och nu är det 
Åres tur att få sin vin-guide. Vid sidan om Granen rekommenderar Star Wine List 
flera vinbarer och vin-krogar i Åre - se vilka på www.starwinelist.com. 
Star Wine List gör också analyser av vin-marknaden på restauranger och vinbarer, 
för restauranger, vinimportörer och branschorganisationer. 
 
 
Läs den fullständiga intervjun med Petter och bläddra i hans vinlista på 
www.starwinelist.com 
För mer info om Star Wine List och Åre-guiden, kontakta gärna 
Krister Bengtsson, krister@starwinelist.com 
 
Kontakta Petter på petter@petter.nu. 
 
För bilder se www.starwinelist.com/media 


