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Aldi indgår tæt samarbejde med Danmarks første og 

eneste Master of Wine 

Jonas Tofterup har som den første dansker bestået verdens 

sværeste vin eksamen, Master of Wine. Sammen med Aldi skal han 

opsnuse og udvælge de bedste vine til fornuftige priser.  

Esbjergenseren Jonas Tofterup har opnået det, som ingen vinkyndig dansker har gjort 

før. Han har gennemført og bestået den ypperste uddannelse inden for vinens verden, 

Master of Wine. På verdensplan er der kun 384 Masters of Wine fordelt på 30 lande. 

Og det får de danske vinglade kunder nu glæde af. Aldi Danmark og Jonas Tofterup har 

indgået et flerårigt samarbejde, der skal sætte fokus på gode vine til forbrugervenlige 

priser. Jonas Tofterup glæder sig over partnerskabet med Aldi. 

”Det er et rigtigt spædende samarbejde, som jeg glæder mig utrolig meget til. Aldi er en 

af verdens største detailkæder og har en unik mulighed for at finde og købe god vin til 

markedets bedste priser - til glæde for kunderne. Sammen kan vi finde god vin til 

pengene, øge kundernes smagsoplevelser og give mere viden og indsigt i vinens verden. 

Det glæder jeg mig til at være en del af”, siger Jonas Tofterup.  

Hård uddannelse 

Vineksperten har, ud over sin nye titel, også en bachelorgrad i fødevarevidenskab fra 

Københavns Universitet og en kandidatgrad i vitikultur, der er læren om drueavl, samt 

ønologi, der er læren om vinproduktion. Han har interesseret sig for vin, siden han som 

dreng sammen med sin familie besøgte Europas vingårde. Men den ypperste 

uddannelse, Master of Wine, er kronen på værket. 

”Kun cirka 5 % af dem, der påbegynder uddannelsen, afslutter den. De fleste ryger fra 

ved blindsmagningen til eksamen på andet år, hvor man skal smage 36 vine og fortælle, 

hvor de er fra, varieteten af druerne, hvad vinen koster, hvilket marked den sælges på, 

vinens alder og ikke mindst, hvilke personer, der drikker den. Så det er en ret hård 

uddannelse”, siger Jonas Tofterup. 
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God vin til markedets bedste priser 

Hos Aldi ser man frem til samarbejdet med Jonas Tofterup. 

”Aldi skal være den discountbutik, der bedst forstår kunderne. Vinudvalget skal afspejle 

danskernes efterspørgsel, derfor er dette samarbejde med en af verdens mest erfarne 

vineksperter en fantastisk mulighed for at sikre en høj faglig sparring med vores 

professionelle vinindkøbere og dermed også give kunderne nogle gode smagsoplevelser 

til forbrugervenlige priser”, siger Adm. direktør i Aldi, Finn Tang 

 

Ifølge direktøren er vin et højt profileret område hos discountkæderne. 

”Vin ligger i top ti over mest markedsførte kategorier blandt discountkæderne i Danmark. 

I Aldi ønsker vi at differentiere vores vinsalg ved at sælge en høj kvalitet til markedets 

bedste priser - uden at gå på kompromis med ansvarligheden. Jonas Tofterup vil sammen 

med vores vineksperter gennemgå og udvikle vores vinsortiment, så vi altid kan tilbyde 

kunderne de bedste vine til de bedste priser”, siger Finn Tang. 

 

Samarbejdet mellem Jonas Tofterup og Aldi Danmark starter officielt den 1. april 2019. 

 

For yderligere information, kontakt venligst:  

Thomas Hedegaard Bang, 88 80 35 60, presse@aldi.dk 

  

F A K T A 

Om ALDI: 

Aldi Danmark er den første discountkæde i Danmark, med mere end 41 år på markedet. 

Der er knap 2600 medarbejdere fordelt over hele landet i over 180 butikker. ALDI 

Danmark er i gang med en større revitalisering, der blandt andet omfatter en 

modernisering af alle kædens butikker, udvidelse af sortimentet og stadig mere fokus 

på ansvarlighed. Indsatsen skal gøre ALDI Danmark endnu bedre på det danske 

marked.  

 

Aldi Nord Gruppen er en af Europas største discountkæder, med mere end 5000 

supermarkeder i Spanien, Portugal, Frankrig, Belgien, Holland, Luxembourg, Polen, 

Danmark og Tyskland hvor man er nummer 1 i discount.  
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