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Bästa klubbmedlem 

Nu är vi tillbaka med kvartalsbreven och här kommer lite nyheter med vårtecken. 

Vi inleder som vanligt med verksamheten och längre ner följer nyheter från våra sponsorer 

Glöm inte att vidarebefordra till alla klubbmedlemmar 

Förbundet representerar idag 212 klubbar med drygt 8600 enskilda medlemmar, en fortsatt ökning. 

Under hösten har vi gjort en djupdykning och rensat medlemsregistret från klubbar som upphört i det tysta och 

skapat lite detektivarbete.  Vi ber er alla vara noga med att uppdatera era kontaktuppgifter, ibland tappar vi 

kontakten helt i onödan. 

Från styrelsen 
Styrelsen har några förändringar som genomfördes på senaste årsmöte med Convention. 

Douglas har dragit sig tillbaka som ordförande och lämnat klubban till Peter Borg som tidigare var vice ordf. 
Sverker Ehn fungerar som nu vice ordförande parallellt med funktionen som webmaster. 
Hans Edenwall fortsätter som sekreterare och ansvarig för event i samband med mässor. 
Anders Norström från SMAD Borlänge är fortsatt ansvarig för provningsturnéer tillsammans med Robbe Jörfalk från 
Glömsta och Jonas Östberg, Sundsvall förser oss med SWF buteljeringar tillsammans med bl.a. Mattias Johannesson 
Bethas Vänner. 
 
Gerty som skött vår ekonomi i flera år har nu efter en transitperiod under hösten lämnat över kassörsrollen till ett 
nytillskott i styrelsen, Stefan Langner. Stefan är en känd profil från Glömsta  Whiskyklubb i Huddinge, en av SWFs 
tidigt anslutna klubbar. Stefan arbetar och verkar i Stockholm och har under lång tid varit engagerad i Convention 
där Stefan nu dessutom blir ansvarig projektledare efter Gerty.  
 
Jennie Fors är ytterligare ett nytillskott i styrelsen, en värmländska som slagit ner bopålarna i våra norra regioner 
närmare bestämt, Örnsköldsvik. Jennie är en av grundarna till Örnsköldsviks Whiskysällskap  
Anno 2011. Jennie var med och tog silver på Diageo Classic Malt Challenge i Söderköping 2012 och mottog 2014 
även Gordon & MacPhails stipendium. Jennie verkar till vardags med affärsutveckling inom stålindustrin i såväl 
Sverige som Finland.  Jennie kommer inledningsvis att jobba med mässfrågor och i utbildningsgruppen. 
 

SWF Hemsida. 
SWF hemsida har haft en jobbig resa efter byte av serverleverantörer och uppgradering av själva hemsidemotorn. Vi 

beklagar att det sett konstigt ut under lång tid men nu börjar det ordna upp  sig och vi kan återigen börja hämta 

nyttig information där. Innehållet kommer nu att bli bättre och bättre över tiden. 

Vi kommer i närtid att uppmana er att skapa en inlogg för klubbrepresentanter och klubbmedlemmar. 

Behov finns fortfarande av ideella krafter, hör av er om ni är duktiga på JOOMLA, PHP, Java  etc. 

 



 

SWF Convention 

Redan nu är det dags att notera 30 september för årsmöte och Convention på Stockholm Beer & Whisky Festival. I år 

är det 25 årsjubileum för mässan och SWF har funnits där halva den tiden. 

Om det är någon som har intressanta bilder från åren som gått så hör av er.  

Utbildning. 
En del av er har säkert noterat artikeln på SWFs egen sida i Whisky & Bourbon att vi genomfört en 

provningsledarutbildning hos BOX Whisky i Kramfors,  21 november. Responsen var väldigt bra och nya 

utbildningar/seminarier kommer att genomföras. ursprungligen tänkt i april men det dröjer nog någon månad till. 

Närheten till ett av våra Svenska Whiskydestillerier gav inspiration och vi tror att det skapar ytterligare synergier 

mellan whiskyentusiaster som kommer att hålla i provningsverksamhet och producenterna, rena ambassadörerna,  

ömsesidig nytta med andra ord. 

Buteljering 

Vi har börjat det nya whiskyåret med att skicka ut information om SWF 23. Den här gången återvänder vi till 

Skottland och buteljerar whisky från Edradour. Två dagar i veckan så destillerar man rökig råsprit.  

När den sedan buteljeras görs den det under namnet Ballechin som var namnet på ett gammalt destilleri i samma 

område som Edradour. Man valde att återuppliva det namnet i samband med att man släppte sin rökiga whisky. 

SWF 23 har lagrats på Burgundyfat sedan år 2004 och vår buteljering kommer att bli en ”vatting” av tre fat. Totalt ca 

800 stycken  flaskor med en styrka runt 54%. 

Tillbakablick på år 2015.  
Den exklusiva vårbuteljeringen 20 15, SWF 21, från Mortlach blev väldigt uppskattad. First fill sherry, 58,1% och 21 år 
på fatet. Vad kan gå fel. Det var avgående Gordon & MacPhail direktören Michael Urquhart som ville gynna Svenska 
Whiskyförbundet med ett riktigt bra fat som en liten avskedspresent i samband med hans ”pensionering”.  
Samarbetet med Gordon  MacPhail är frukterna av ett gott samarbete med  Symposion och med Thomas och 
Valdemar Kuttanen i i täten, det är vi väldigt tacksamma för. 
 
Till hösten tog vi oss ända till Tasmanien för vår höstbuteljering 
2015, SWF 22. Då buteljerade vi destilleriet Hellyers Roads äldsta 
buteljering hittills, 46,2%. Orökt råsprit på ett bourbonfat sedan 
2002. Här har omdömena varierat kraftigt. Allt ifrån dålig Grappa till 
fantastisk fruktbomb. Jag kan tycka att det är det här som gör 
whisky så otroligt fascinerande, att en person kan uppleva 
någonting så helt annat än sin whiskykamrat på andra sidan bordet. 
Inom SWF har vi strategin att söka en mångfald, en möjlighet att 
prova whisky från alla möjliga områden, inte bara Skottland. Om det 
faller i god jord att lämna whiskyns hemland eller inte är det upp till 
klubbarna att tycka till om, debatt på facebook-sidan kanske eller 
maila buteljeringsgruppen på bottling@svenskawhisky.se    
 

En blick framåt. 
2016 kommer båda buteljeringarna att ske i Skottland  
Några aktuella saker som buteljeringsgruppen jobbar med är: 
 

 Tasting notes på våra buteljeringar !  
Vi skall göra ett försök att låta någon/några  i förbundet få ett omärkt prov och göra en doft och 
smaknotering blint vilket kan bli en  intressant komplettering. 

 Vad vill medlemmarna ? 
Vi kommer att be förbundets klubbar att tycka till och samla in framtida önskemål för att göra en 
sammanställning som vi kan ha som en guide när vi söker nya buteljeringar.  
 

mailto:bottling@svenskawhisky.se


 

 Extra utgåvor ! 
Vi måste inte slaviskt hålla oss till två buteljeringar per år. Det finns kanske möjligheter att sticka emellan 
med en extra buteljering nu och då. Är det något extra intressant och vi har god framförhållning så har vi OK 
från styrelsen att göra så.  

 
Det var några tankar från buteljeringsgruppen och Jonas Östberg 
 
Faddersystemet skrotas 
SWF har haft ett system med olika fadderområden. Tanken var att klubbarna skulle ha en kontaktperson och försök 

gjordes att ha regionsträffar, något som i någon mån fungerade i Sörmland och i Blekinge. 

Tyvärr har det aldrig riktigt fungerat med fadderkontakten då det inte finns någon given representation i respektive 

distrikt, närheten saknades helt enkelt. I regionsträffarna konstaterade man att indelningen är för teoretisk och att 

det bör växa fram andra samarbetsgrupper, kanske kring vissa aktiva klubbar och dess närområden. Vi har beslutat 

att skrota faddersystemet som sådant och uppmanar den som vill ha mer information att helt enkelt kontakta någon 

i styrelsen man anser lämplig på grund av personliga relationer, geografi eller de ”befattningar” man är ansvarig för 

om det är en sakfråga. 

i dagsläget finns det samarbeten i Dalarna, Sörmland Blekinge och Norrland som vi kan bygga på. 

Whisky Norr 

Ett exempel på regionsinitiativ är Whisky Norr där Norrlandsklubbarna satte upp www.  whiskyNorr.se

och Facebook gruppen Whisky Norr. Gå gärna in och kolla så kanske ni får idéer om hur man ska stärka sitt 

samarbete regionalt mellan klubbarna.  /www.WhiskyNorr.se / Jonas Östberg 

Att nå enskilda medlemmar 
SWF som förbund verkar genom klubbarna som är den egentliga medlemmen.  Det regionala arbetet är ett sätt att 

involvera fler enskilda medlemmar. Facebook är ett annat sätt men direktkontakten ut till medlemmar i respektive 

klubb är ett svårt kapitel och inte självklart SWFs uppgift.  

Vi har lite samarbete med och diskuterar intressanta lösningar med en helt fristående entreprenör som säkert 

kommer att blomma ut framåt sommaren. Vi skall inte avslöja mer än att det är en känd ”Klaus” i Eskilstuna 

Öl &Whiskykultur som snickrar på ett kul koncept.  Nu var vi hemliga så det föreslår, vi önska honom lycka till. 

Provningsturnéer 
Aktuella turnéer, finns på hemsidan där eventuella ändringar uppdateras 

 

 

http://www.whiskynorr.se/


 

Mässdatum 

aktuella mässdatum, finns även på hemsidan där eventuella ändringar uppdateras 

 
 

Årets Whiskykrog 

Det är dags att fundera på kandidater till årets Whiskykrog. Vi fortsätter med den inslagna vägen där vi nominerar 

såväl tidigare pristagare som nya kandidater. Ett krav är att vi har nya kandidater varje år.   

Ni Whiskyälskare ute i klubbarna i Sverige skall avgöra det genom omröstning på internet från 1 juni. 

 

Sista året hade vi en rejäl kamp mellan Ardbeg Embassy i Stockholm och Backafallsbyn-Spirit of Hven 

Vi räknar med att Backafallsbyn söker en revansch i år i konkurrens med både gamla och nya kandidater. 

Skicka era whiskykrog-förslag till  ordf@svenskawhisky.se 

 

 

Nu följer nyheter och aktuellt från våra importörer, agenter och sponsorer 

 

Hett aktuellt är lanseringen av ICE 

från Edrington och Highland Park 

Rykande färsk stämmningsbild från SWF premiär 

på Vesterlunds krog i Nyköping 

Värdklubb var Habost med kringliggande klubbar 

bl.a.  från Tysteberga Rönö Hundare och Näveqvarn 

 

läs pressrelease längre ner  

mailto:ordf@svenskawhisky.se


 

 

 

 
 

 

 

 

Unik chans att provsmaka världens äldsta whisky 
 

En gråkall höstdag mot slutet av november 1939 lät den legendariske George Urquhart fylla ett särskilt väldoftande 
sherryfat på Mortlach Distillery i Dufftown. Fatet fraktades till Elgin för att vila i Gordon & MacPhails lagerhus. Där 

blev det liggande i år efter år, efter år – 75 år! Längre än någon annan whisky legat på ett fat. Nu är det dags att prova 
den! 

 
Mortlach 75 Years Old Generations är ingenting annat än en sensation. Whisky kan egentligen inte bli så gammal, änglarna 

tar sitt, eken blir för massiv, alkoholhalten går under 40%. Men det vilar något magiskt över Gordon & MacPhails råkalla 

lagerhus. Där finns mer gammal whisky än någonstans i världen, där fortsätter faten att utvecklas i en evighet med andra 

destilleriers mått. 

 
När Mortlach 75 Years Old Generations presenterades för världspressen i höstas 

tävlade whiskyexperterna om att överträffa varandra i superlativ. 

Men tyvärr är det inte många fler förunnat att prova denna dyrgrip. Mortlach 75 är 

ett ytterst dyrbart samlarobjekt. Det finns endast 100 flaskor totalt och endast en 

tilldelades Sverige. Marknadspriset ligger på över 250 000 kr. 

Det är garanterat inte många av dessa flaskor som kommer att öppnas. De kommer 

istället att låsas in i kassavalv i väntan på ännu rikare investerare. 

 

 

– Vi tycker att whisky ska drickas, och en så här sensationell whisky har vi en skyldighet att inte gömma undan i vår 

skattkammare. Vi vill dela den med whiskyvänner som förstår vilken unik upplevelse detta är. Därför knäcker vi sigillet och 

erbjuder en unik provning till ett pris som är långt under marknadspris, säger Thomas Kuuttanen som är en av få som 

faktiskt provat 75-åringen. 



 

      

 
 

I samband med Malmö Öl & Whisky Festival 1–2 april arrangerar Symposion två provningar med 

Mortlach 75 Years Old Generations. Provningen leds av Stuart Urquhart, vars farfars far en gång valde 

ut fatet. Förutom världsrekordwhiskyn ingår ytterligare fyra fantastiska buteljeringar över 60 år, samt en 

”ung” referenswhisky från tidigt 1970-tal. 

 
Mortlach 75 Years Old Generations, 44,4% (1st Fill Sherry) 

Macallan 1945, 45,1% (1st Fill Sherry) 

Strathisla 1953, 43% (1st Fill Sherry) 

Linkwood 1954, 40% (1st Fill Sherry)  

Glen Grant 1955, 40% (1st Fill Sherry)  

Highland Park 1973, 43% (1st Fill Sherry) 

 
Provningen genomförs på Malmömässan i två separata sittningar med max 35 deltagare vid varje 

provning. Bindande anmälan görs på    Malmö Öl & Whisky Festivals hemsida. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 
"Mortlach 75 Years Old är en komplex whisky med enastående koncentration. Doften är elegant 
fruktig med inslag av fikon, apelsinmarmelad, nygarvat läder och sötkryddig fatvanilj. Smaken är 
 välbalanserad och milt maltsöt med inslag av apelsinblom, sherry, rostade nötter, creme brule 

och en diskret torvrökig avslutning" – Thomas Kuuttanen 

 

KÖP FREDAGENS BILJETT 

KÖP LÖRDAGENS BILJETT 

 

Var: Malmö Öl & Whisky Festival, Malmömässan (lokal Ofelia) 

När: Fredag 1 april kl. 18.30 resp. lördag 2 april kl. 16.00 

Pris: 3 795 kr (6 x 1 cl) 

Fakta Mortlach 75 Years Old Generations 

Ålder: 75 år 

Destillerad: 17  november 1939 

Buteljerat: 18 november 2014 

Fatlagring: First-fill Sherry Butt (cask nr. 2475) 

Alkohol: 44,4% vol. (naturlig  fatstyrka) 

http://www.mowfestival.se/
http://www.tickster.com/sv/events/2gkf0v35md74387/2016-04-02/malmo-ol-and-whiskyfestival-lordag
http://www.tickster.com/sv/events/thveb4kwtwwngmx/2016-04-01/malmo-ol-and-whiskyfestival-fredag
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Nya Highland Park ICE Edition – en hyllning till fornnordiska 

myter, legender och vikingarötter 

I vår bryter Highland Park isen med en första produkt i en helt ny serie -  Highland Park ICE Edition.   En single malt 

med bourbon cask finish som hyllar Highland Parks vikingarötter och de fornnordiska myternas inspel i 

Orkneyöarnas historia. Denna 17-åriga whisky har toner av vanilj  och den särskilda smakdynamiken och 

karaktären som är Highland Parks signum; smakrik, kraftig     och balanserad och passar bra till mogen cheddarost 

och ljus choklad. Endast 30 000 exemplar tillverkas och nya Highland Park ICE Edition finns på Systembolagets 

hemsida från och med den 12   maj till ett pris av 1 999   SEK. 

 

Prisbelönta destilleriet Highland Park presenterar stolt den globala lanseringen av ICE Edition. Med en flaska 

av ljust blått yttre som påminner om glaciärernas klara blå färg är det en whisky som hyllar det karga 

isbelagda landskap och mytologier med vikingar som sägs ha utspelat sig många tusen år innan Highland 

Park skapades. Inspirationen bakom ICE Edition är också Highland Parks ursprung på Orkneyöarna, där 

fornnordiska influenser och kultur tar stor plats och har vävts in i öarnas historia och traditioner. 
 
 

 

-‐‐ Highland Park ICE Edition är en 17-‐‐årig single malt med bourbon finish. Självklart finns 

Highland Parks klassiska smakdynamik med mjuka kryddiga toner som i denna utgåva 

kompletteras med lena vaniljnyanser, vilket ger en balanserad och lång eftersmak. Den 

limiterade utgåvan i sin spektakulära förpackning och alkoholhalt på 53,9% kommer endast att 

produceras i 30 000 exemplar globalt, säger Jason R. Craig, brand director för Highland Park. 
 



 

 

 

 

 

                                                                               ICE Edition forts. 

 

 

 

 

Highland Park ICE Edition har en frostig och spegelliknande klarhet som innesluter dess levande men 

naturliga färg. Flaskan har designats som ett hommage till det isiga och mytiska isriket som också präglat 

Orkneyöarnas traditioner. Det lätt blåtonade glaset frammanar associationer till den hänförande isens klara 

skärpa. Genom det bergsformade trästativ som omsluter flaskan förenas de nordiska elementen trä och is. 

Cirkeldesignen på etiketten representerar livscirkeln och skapandet av världen som skyddades av en drake. 

En mytomspunnen varelse som ofta är i centrum i klassiska fornnordiska myter. 

 
-‐‐ Highland Park ICE Edition är en spektakulär single malt på flera sätt. Den har fräscha aromer 

av ananas och mogen mango samt kalla toner av rök och avslutas med en hint av ingefära. 

Den är dessutom den första i en serie som kommer att efterföljas av en FIRE Edition och 

båda är fortsättningen på The Valhalla Collection, fortsätter Jason R. Craig. 

 
 
Ädelost, cheddar, ljus choklad och efterrätter 

Highland Park ICE Edition har smaker som gifter sig harmoniskt med ädelost och mogen cheddar. När det 

kommer till desserter passar den utmärkt till ljus choklad och vaniljglass. Om man önskar avnjuta ICE 

Edition till en middag paras den bäst ihop med kyckling eller vit fisk. 

 

 
Kort fakta om Highland Park ICE Edition: 

 

 
 

 

 

 

För mer information eller högupplösta bilder, vänligen kontakta: Johanna 

Malmgren, Brand Manager, Edrington. 070-‐‐226 22 60 

johanna.malmgren@edrington.se 
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Gordon & MacPhail med Alastair Milligan 
Den 24 maj 1895 förkunnade tidningen Elgin Courant att i nya, 
fräscha och tilltagna lokaler öppnar ett nytt familjeföretag kallat 
Gordon & MacPhail. Namngett efter grundarna James Gordon 
och John Alexander MacPhail. Företaget är fortfarande beläget i 
samma lokaler i Elgin som för 121 år sedan. De är nu den ledande 
oberoende buteljeraren i Skottland av single malt whisky. 
Alastair Milligan har jobbat i butikens whiskyrum som kallas 
”Aladdins grotta” under fyra år. Sedan har han jobbat sig upp i 
företaget och är nu med i Gordon & MacPhails exportförsäljnings 
team. 
Resan har varit intressant för Alastair. Han har varit med om att 
välja ut vilka fat som skall buteljeras varit whiskydomare. 
 
I samband med Mid Sweden Beer & Whisky festival i Sundsvall 
kommer Alastair exklusivt till Sverige för en turné. 

 
 

Mellan 24 maj – 26 maj, Kommer Alastair Milligan att besöka SWF-klubbar. 
 

Resor svarar Symposion för. Arrangörsklubben ansvarar och betalar för hotellrum till Alastair. 
Whiskyköpen görs sedan i samråd med Symposion. 

 
Intresseanmälan till; anders@smad.se senast fredag 18 april 2016. 

 

Ange gärna vilken dag/vilka dagar som er klubb vill ha en provning. Komplettera gärna din klubbs 
intresseanmälan med en uppskattning av antalet deltagare ni kan ha på provningen. 
Utnyttja gärna möjligheten till samarrangemang mellan olika whiskyklubbar. 

 

Provningskommittéen SWF  / Anders Norström 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

                                                                            Mer Provningsmöjligheter för klubbarna
 
 

       

Visste du att vi erbjuder whiskyprovningar för 
både whiskyklubbar, privatpersoner och företag?  
 
Vår whiskyambassadör Christian Ingerhed 
ställer gärna upp vid förfrågningar.  
 
Kontakta gärna Christian för att få veta mer 
telefonnummer 070 322 29 77.   

mailto:anders@smad.se


 

             

             Clydesdale fyller 10 år    

             Spännande jubileumspecial för Sverige  

Blackadder International  
_________________________________________________ 

 

Den idé som jag och Robin tog fram för varumärket Black Snake  

har visat sig vara en bra framgång. Framför allt i Asien har den  

varit en riktig hit. Receptet är att vi använder en lagrad Single  

Malt (som vi inte får uppge namnet på) och fyller nya sherryfat med.  

Sedan får det ligga i fatet upp till ett år och gosa. Efter det  

tömmer vi av cirka 2/3-delar och buteljerar vid fat styrka, för att  

sedan fylla på med mer av samma Single Malt. Självklart har  

vi valt ut ett mycket bra sherryfat av PX typ när vi gjorde  

denna specialare för Sverige. Den är buteljerad  

för att fira vårt 10-års jubileum och kommer att släppas  

på ett flertal butiker den 18 mars i Systembolagets så kallade  

tillfälliga sortiment. Riktigt mumsig!!  

 

40455 Black Snake Vat 7 First Venom,BAG,57.2% 690:- 

 

Sláinte 

Thomas Sundblom 

Det händer så mycket och nyheterna bara haglar ner 

Vi återkommer snart med ett särtryck med mer kul vi vill dela med oss av 

 

  

 



 

saxat från 

 

Vi hedrar en profil i dryckesvärlden som lämnat oss på jordelivet 
Nils-Bertil Philipson har avlidit, 93 år gammal. Nils-Bertil var en nestor inom den svenska 

dryckesbranschen. Redan 1950 gav han sig in i vinvärlden och på några år hade han startat sin egen 

agentur som senare kom att slås ihop med Sven Söderbergs Grosshandelsfirma och bilda Philipson 

Söderberg. 

 

Nytt på hyllorna 

Philipson Söderberg stärker sin 

whiskyportfölj genom att inleda samarbete med 

irländska Walsh Whiskey. Bernard Walsh 

grundade destilleriet 1999 tillsammans med sin 

fru Rosemary och man har under dessa år lyckats 

bygga upp en mycket stark range av irländsk 

whisky, bland annat under varumärket The 

Irishman. 

På Systembolaget finns följande sortiment från The Irishman:  

The Irishman 70 (Art: 403, 350ml, 146 kr) Ordinarie sortiment 

The Irishman Founder’s Reserve (Art: 84901, 700ml, 369 kr) Beställningssortiment 

The Irishman Single Malt Small Batch (Art: 85072, 700 ml, 459 kr) Beställningssortiment 

The Irishman 12 Years (Art: 84227, 700 ml, 569kr) Beställningssortiment 

_________________________________________________________________________________ 

 

saxat från 

 

 

 

Målgång efter 37 dagar på Atlanten 

världens tuffaste roddtävling 

Talisker Whisky Atlantic Challenge 

 
 
Den 26 januari kom det första teamet i mål i Talisker Whisky Atlantic Challenge.  

Först över mållinjen var det brittiska teamet om fyra - Ocean Reunion.  

De fyra männen i Ocean Reunion har under 37 dagar och nätter rott över Atlanten.  

De startade på La Gomera den 20 december och har sedan för egen muskelstyrka tagit sig de 

4800 km till den karibiska ön Antigua. 

http://www.mynewsdesk.com/se/diageo_sweden_ab


 

Diageo toppar listan över 

världens mest populära 

spritvarumärken 

Drinks Internationals årliga rapport ”World’s 50 best bars” utser de mest populära och 

bästsäljande varumärkena på barer världen över. I år går dryckeskoncernen Diageo hem 

som den största vinnaren med flera av sina varumärken utnämnda som listettor. 

Bulleit, Tanqueray, Don Julio och Ketel One röstades fram som vinnare i  - bästsäljande och mest populära sprit. 

Johnnie Walker vann kategorin bäst säljande whisky och Zacapa blev utsedd till världens mest trendiga rom. 

 I år var det en dryckeskoncern som stod ut, säger Hamish Smith, redaktör för World’s 50 best bars. Vår undersökning 

av de bästa barerna i världen visade att Diageos varumärken dominerar. Det verkar inte spela någon roll i vilken del 

av världen vi befinner oss eller i vilken kategori av spritdrycker vi frågade om, svaret var detsamma, ett varumärke 

från Diageo, säger Smith. 

Tanqueray blev riktigt stora vinnare, med en klar seger i kategorin som bästsäljande sprit och bartenderns förstaval. 

Det är en anmärkningsvärd tid för vår varumärkesportfölj som visar att vi inte bara är bartenders förstahandsval i 

världens bästa barer, utan också att våra varumärken är förstahandsvalet för konsumenter över hela världen, säger 

Cristina Diezhandino, globalt ansvarig för Diageo Reserve. 

Rapporten är utförd av den globala dryckestidningen Drinks International. 

 Den kompletta listan över utmärkelserna  
 
Tanqueray:  
#1 trending gin 
#1 best-selling gin 
#1 Bartenders choice spirits brand 
 
Johnnie Walker: 
#1 best-selling 
#2 trending scotch whisky 
 
Bulleit: 
#1 trending American whiskey 
#1 best-selling American whiskey 

 
 
 
Ketel One 
#1 trending vodka 
#1 best-selling vodka 
 
Don Julio 
#1 trending tequila 
#1 best-selling tequila 
 
Zacapa 
#1 trending rum 
#3 best-selling rum 

 

_____________________________________________________________________________________ 

för SWF styrelse 
sammanställt av 

Peter Borg 
ordförande  


