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The Glenlivet lanserar två nya Single Cask
The Glenlivet, det populära skotska single malt-märket, lanserar till
sensommaren två produkter i litet parti. Det är Single Cask 17YO, 171 st, och
Single Cask 18YO, 176 st, som lanseras i Systembolagets tillfälliga exklusiva
sortiment.

The Glenlivet lanserar två varianter av sin Single Cask, The Glenlivet Single
Cask 17YO den 13 augusti samt The Glenlivet Single Cask 18YO den 3
september. Dryckerna släpps endast i ett begränsat antal, 171 respektive 176

flaskor vardera, och kommer att finnas i Systembolagets tillfälliga exklusiva
sortiment (TSE).
The Glenlivet Single Cask 17YO samt The Glenlivet Single Cask 18YO har lagrats
på amerikanska bourbonfat i 17 respektive 18 år och flaskorna är individuellt
numrerade. De respektive faten har valts ut specifikt för sina extraordinära
egenskaper, som gör dem lämpliga att buteljera som Single Cask, av Master
Distiller Allan Winchester. The Glenlivet Distillery är beläget i skotska
Speyside, och är känt för sin starka tradition men också sitt förnyande av hela
single malt-kategorin. De flaskor som görs existerar endast i detta antal och
kan aldrig återskapas exakt likadant vilket innebär en unik och distinkt
smakupplevelse.
- The Glenlivet Single Cask har gjort sig kända för sin enastående kvalitet och
efterfrågan ökar varje år. Allt fler samlar på dessa sällsynta produkter där
varje buteljering får sin unika karaktär från det enskilda fat det lagrats på, så
vi är mycket glada över att få erbjuda dessa exklusiva utgåvor på den svenska
marknaden. Faten har buteljerats vid fatstyrka och utan kylfiltrering, vilket vi
vet att svenska whiskykonsumenter uppskattar, och vi räknar med ett stort
tryck vid lanseringstillfällena, säger Johanna Elshult, Senior Brand Manager,
Pernod Ricard Sweden.
The Glenlivet är en Single Malt-whisky från regionen Speyside – ett av de
mest klassiska och populära skotska varumärkena, känt för sin fruktdrivna och
välbalanserade stil. The Glenlivets grundare George Smith hade från början
en vision om att förankra varumärket i tradition och historia, och samtidigt
driva produktinnovation och utveckling. Idag, nästan 200 år senare, är det
fortfarande just detta som genomsyrar The Glenlivets produktion och drycker.

The Glenlivet Single Cask 17YO
Lansering: 13 augusti 2020
Pris: 1 649 kr
Volym: 700 ml

Alkoholhalt: 55,4%
Fatnummer: 19911
Antal flaskor som släpps på Systembolaget: 171 st
Systembolaget artikelnummer: 11306
Cask Type: 2nd Fill Hogshead
Nose: Fylliga kolatoner med äpple och honungslen persika som kompletteras
med doft av nybakad mandelpaj. Kryddig kanel inlindat i krämig fudge.
Taste: Kanelbakade röda äpplen, torkad aprikos och silkeslen sirap. En hint av
apelsinzest och mörk choklad som skapar djup och komplexitet.
Finish: Söta mjuka toner med fruktigt avslut.

The Glenlivet Single Cask 18YO
Lansering: 3 september 2020
Pris: 1 649 kr
Volym: 700 ml
Alkoholhalt: 56,6%
Fatnummer: 43135
Antal flaskor som släpps på Systembolaget: 176 st
Systembolaget artikelnummer: 40807

Cask Type: 1st Fill Barrel - 13/06/01
Nose: Gröna äpplen och tydlig smak av karamell, perfekt balanserad med
krämig vanilj och marzipan.
Taste: Citronzest som övergår till inkokta päron och toner av söt mandarin.
Finish: Tydlig sötma med fruktiga toner och nyanser av mandel.

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

Kontaktpersoner
Magdalena Hallinder
Presskontakt
press.prs@pernod-ricard.com
08 744 74 33

