
Ur passionen för Frankrike, maten, 
kulturen och vinerna växte familjeföretaget 
Selected French Wine fram som ett sätt 
att värna om och lyfta fram franska 
premiumviner här i Sverige. 

Selected French Wine är ett familjeföretag 
som drivs av Ann-Marie Müllersdorf- 
Krogstad och Jörgen Müllersdorf och allt 
startade när Ann-Maries föräldrar efter många 
år i Frankrike bestämde sig för att flytta hem. 
– Då såg vi att det saknades franska 
viner av god kvalitet och till bra priser på 
Systembolaget här i Sverige, vilket blev 
startskottet för vår verksamhet, säger Jörgen 
Müllersdorf, som en av delägarna. 

Premiumviner 
från Frankrike
AV EMILIA RADOW INGVARSON

”Vi är noga med att arbeta 
miljömedvetet och lägger stor 

vikt vid god kvalité”

Selected French Wines 
rekommendationer för 
stundande högtider: 

Saumur Traditional mousserande, 
passar både som fördrink som till mat. 
Nr: 71783, 145 kr

Saumur Elegancé vitt och elegant. Nr: 
70614, 124 kr

Chateau Pierrail Rouge Bordeaux 
Supérieur, bra balans med mycket 
ursprungskaraktär, inslag av ek och 
svartvinbärston. Nr: 53793, 237 kr

Under de två senaste åren har 
företaget gjort en fantastisk resa. 
Intresset för de franska viner 
bara ökar och så även företagets 
framgång. 
– Framför allt premiumviner från 
Frankrike har gått ett uppsving 
och det är även där vi fortsätter 
att utvecklas hela tiden. Vi är ett 
företag som inriktat oss mot franska 
premiumviner och vi vill att man 
skall tänka på premiumviner när 
man hör Selected French Wine. 
Det är där vår passion och kunskap 
ligger och det är där vi kan garantera 
bra produkter. 

Regionerna som Selected French Wine 
i dagsläget erbjuder viner ifrån är 
Champagne, Bourdeux, Provence och 
Loire men de arbetar kontinuerligt för att 
bredda sitt sortiment. 
– Att vi valt just dessa regioner beror 
till stor del på att det var där Ann-
Maries föräldrar hade kontakter. Vi är 
intresserade av hela Frankrike men för 
att man skall kunna göra ett bra jobb är 
det viktigt att fokusera på mindre bitar 
och sätta upp delmål. Vi är noga med 
att arbeta miljömedvetet och lägger stor 
vikt vid god kvalité, vilka är viktiga bitar 
att kunna hålla fast vid i takt med att 
företaget växer. 

Vinerna från Selected French Wine finns i 
beställningssortimentet och i det exklusiva 
tillfälliga sortimentet på Systembolaget.  


