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Pernod Ricard tar hem storseger på
Stockholm Beer & Whisky Festival
Pernod Ricard Sweden har en bred och högkvalitativ whiskyportfölj vilket
avspeglades under prisutdelningen på Stockholm Beer & Whisky Festival
2019. Med två guld, fem silver och fem bronsmedaljer tar de hem en
storseger på mässan.
Pernod Ricard har satsat stort på sina single malts från Ballantine’s. Ett
varumärke som historiskt är känt för sin blended whisky har under de senaste
åren lanserat single malts som ingår i deras blandning. Glentauchers 15YO,
den tredje whiskyn i serien av spännande single malts, tog under tävlingen
hem guldmedaljen för skotsk single malt 13–20 år. Produkten lanseras i
Systembolagets ordinarie sortiment den 2 december i år. Även den klassiska

blended whiskyn från Ballantine’s tog, med sin 17-åriga utgåva, hem ett guld
i kategorin skotsk blended whisky över 8 år. Medaljregn blev det också för
Aberlour och The Glenlivet, som kammade hem flertalet priser i kategorierna
single malt upp till 12 år, 13–20 år samt i klassen utan bestämd ålder.
Flaggskeppet The Glenlivet 21 tog hem andra platsen i den prestigefyllda
kategorin single malts som har lagrats i 21 år eller längre.
– Att vi har ett stort och förstklassigt utbud av whisky är något vi är otroligt
glada över. Givetvis blir vi extra stolta när vi får denna typ av
uppmärksamhet. Vår nya satsning med single malts från Ballantine’s har
verkligen blivit väl mottagen och vi ser fram emot kommande lanseringar på
Systembolaget, säger Micke Trygg, marknadschef på Pernod Ricard Sweden.
Lista på priser som delades ut till Pernod Ricard Sweden under Stockholm
Beer & Whisky Festival 2019:
Irish whiskey up to 10 years
BRONZE - Jameson Black Barrel Artikelnummer:85222

Irish whiskey over 10 years
SILVER - Redbreast 12 years Artikelnummer: 85555

Scotch Blended Whisky up to 8 years
BRONZE - Ballantine's Finest Artikelnummer: 404
Scotch Blended Whisky over 8 years
GOLD - Ballantine's 17 years Artikelnummer: 86939
BRONZE - Chivas Regal 12 years Artikelnummer: 419
Scotch Single Malt up to 12 years

SILVER - Aberlour 12 years Artikelnummer: 529
BRONZE - The Glenlivet 12 years Artikelnummer: 435

Scotch Single Malt 13-20 years
GOLD - Glentauchers 15 years
SILVER - The Glenlivet 18 years Artikelnummer: 543
Scotch Single Malt 21 years and older
SILVER - The Glenlivet 21 years Archive Artikelnummer: 10499

Scotch Single Malt No Age Statement
SILVER - Aberlour Casg Annamh Artikelnummer: 83300
BRONZE - Aberlour A'Bunadh Artikelnummer: 445

Om Pernod Ricard Sweden AB
Pernod Ricard Sweden AB är ett ledande vin- och spritföretag som, utöver
sina egna produkter, representerar ett antal utvalda producenter. Absolut
Vodka, Jameson Irish Whiskey, Beefeater Gin, Martell Cognac, Jacob’s Creek,
Stoneleigh samt Perrier-Jouët och Mumm är några av de varumärken som
ingår i den breda produktportföljen vilken utgör ett komplett sortiment för
den svenska marknaden. Bolaget ingår i den franska Pernod Ricard
koncernen, listad på CAC 40, med verksamhet i 85 länder och med fler än 19
000 medarbetare. Pernod Ricard Sweden främjar ansvarsfullt drickande och
är medlem i European Forum for Responsible Drinking (EFRD).
För mer information gå till http://www.pernod-ricard-sweden.com
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