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Medaljregn över Testament Winery 
 
     
När världens största vintävling Decanter World Wine Awards nyligen avgjordes blev det 
storslam för Testament Winery. Ingen kroatisk vingård fick fler medaljer. Detta är ett stort 
erkännande för bolagets vinmakare och ett viktigt steg i målet att skapa Kroatiens bästa vin.  
 
 
När Zhoda Investments år 2017 grundade Kroatiens första svenskägda vingård satte bolaget ett mål - 
att skapa Kroatiens bästa vin. Nu har bolaget tagit ett jättekliv för att nå det målet. När världens största 
vintävling nyligen avgjordes blev det storslam för Testament. Tillsammans med systervineriet Merga 
Victa vann Testament Winery rekordmånga medaljer. Ett rejält kvitto på att allt hårt kvalitetsarbete i 
vingården nu börjar ge full utdelning. Ingen kroatisk vingård fick fler medaljer än Testament Winery.  
 
The Dalmatian Dog är det första vinet på druvan babic som någonsin fått en guldmedalj i Decanter.  
 
Testament Posip är lite av en uppkomling. Det är det första posip-vinet som inte kommer från 
druvans hem ön Korcula som tilldelas en guldmedalj.  
 
Silvermedaljören Merga Victa är i många kroaters ögon originalet och mallen för hur en posip ska 
smaka. Det var nämligen i byn Smokvica på ön Korcula där vingården Merga Victa ligger som bonden 
Marin Tomasic av en slump upptäckte druvan år 1880 när han vandrade bland snårbuskarna.  
 
Resultatet av bolagets satsning på att bygga varumärkena Testament och Merga Victa blir allt 
tydligare. Varumärkena står för högkvalitativa men ändå prisvärda viner med fokus på de lokala 
dalmatiska druvorna. Vinmakarna Juraj Sladic och Igor Radovanovic skriver ny vinhistoria genom att 
kombinera Dalmatiens tvåtusenåriga vintradition med modern vinmakning.  
 
Vinerna kan beställas genom Systembolaget. Mer information om vinerna finns att läsa på 
http://www.testamentvanner.com.  
 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Robert Karlsson, vd Zhoda Investments AB 
+46 709 565 141, robert.karlsson@zhodainvestments.com 
www.zhodainvestments.com 
 
Fakta om Zhoda Investments  
Zhoda Investments investerar i utvalda europeiska onoterade bolag och utvecklar dem mot ökad tillväxt och 
lönsamhet genom aktivt ägande och entreprenörskap. I Dalmatien äger Zhoda vinproducenten Testament Winery 
med en 47 hektar ekologisk vingård med främst den röda lokala druvan babic. Zhoda äger också vineriet Black 
Island Winery på den dalmatiska ön Korcula som framställer vita kvalitetsviner på druvan posip under varumärket 
Merga Victa. Bolaget har även ett 45 procentigt ägarintresse i oljefältet Lelyaki i Ukraina med bevisade och 
sannolika oljereserver av kategorin 2P på 8 miljoner fat netto till bolaget. Zhoda Investments letar aktivt efter nya 
investeringar. Läs mer på www.zhodainvestments.com. 


