Glenfiddich 12YO

Skottland
Speyside
Alkoholhalt: 40 %
Artikelnummer: 440
Volym: 70 cl

TYP: Maltwhisky
FÄRG: Gul
DOFT: Mycket mjuk och fruktig doft av päron. Inslag av
fat, nötter och päron.
SMAK: Ovanpå lager av frukt, med exotiska toner av
mango, papaya finns en tydlig ek och nötighet som
avslutas med en lång eftersmak.
TIPS: En utmärkt whisky för den som vill uppleva en
mild, lättdrucken och snäll whisky som ändå är smakrik
och komplex. Också en whisky för den som vill prova
en verklig klassiker, en banbrytande förebild och stilbildare.

Glenfiddich
Det var Glenfiddich som banade vägen och som lärde en hel värld
dricka singelmalt. Det var i mitten av 1960-talet som Glenfiddich
blev ett begrepp för charterresenärer över hela världen. Innan dess
hade nästan ingen försökt sälja singelmalt utanför Skottland. Glenfiddich skaffade sig snart en topposition på världsmarknaden. I dag är
omkring 15 procent av all singelmalt som säljs Glenfiddich, vilket gör
whiskyn från Dufftown till en ohotad världsetta.
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Glenfiddich 12 Year Old är den verkliga storsäljaren. Det är en av whiskyvärldens elegantaste whiskysorter med en av whiskyvärldens elegantaste
presentationer. Den unikt designade trekantiga flaskan, som föddes 1957,
har blivit en stilikon, lika klassisk som cocacola-flaskan.
Visste du detta om Glenfiddich
Glenfiddich betyder dalen med hjortarna på Gaeliska, därav hjorten i
logotypen
Det säljs nästan 10 miljoner flaskor Glenfiddich varje år
Glenfiddich tillverkas i några av Skottlands minsta pannor, å andra sidan
är de många, 30 stycken
Glenfiddich har ett eget tunnbinderi, egen buteljeringsanläggning, och
man använder, ovanligt nog, eget källvatten vid buteljeringen
I destilleriets 45 lagerhus får det plats nästan 800 000 fat
1969 öppnade man Skottlands första besökscenter. I dag har närmare fyra
miljoner whiskyturister besökt det femstjärniga centrat.
Glenfiddich 12 years old är en blommig och fruktig whisky med inslag av
malt, gräs och hö. Glenfiddich var den första maltwhiskyn som lanserades
på Systembolaget 1963, en kultförklarad legendar i både whiskyvärlden
och inom förpackningsdesign.
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