
 

Om DIAGEO: 
Diageo er verdens førende virksomhed inden for premium drikkevarer med et enestående udvalg af alkoholbrands på tværs af spiritus-, øl- og vinkategorier. 

Disse mærker omfatter Johnnie Walker, Crown Royal, JεB, Buchanan’s, Windsor whisky, Smirnoff, Cîroc og Ketel One vodka, Captain Morgan, Baileys, 

Tanqueray og Guinness. 

 

Diageo er en global virksomhed, hvis produkter sælges i mere end 180 lande verden over. Selskabet er noteret på børserne i både New York og London. For 

mere information om Diageo, dets ansatte, brands og resultater besøg www.diageo.com. Her vil du også finde information om Diageos omfattende indsats for 

at fremme et ansvarsfuldt alkoholforbrug. 
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PRESSEMEDDELELSE 25-09-2017 

 
Special Releases 2017 

 
Årets mest eksklusive whiskysamling 
 
For 16. år i træk lancerer Diageo en samling meget sjældne og eksklusive whiskyer fra en 
række forskellige destillerier, hvoraf nogle i dag er nedlagt. Special Releases anno 2017 
består af otte whiskyer, hvoraf de tre er fra nedlagte destillerier. Whiskyerne i Special 
Releases-samlingen er alle nummererede og er eftertragtede af såvel feinschmeckere 
som samlere verden over. 
 
Verdens største producent af spiritus, Diageo, lancerer hvert år et eksklusivt og begrænset 
udvalg af whiskyer fra dets destillerier. Special Releases er kendetegnet ved at være vanskelige 
at få fat i og kun bliver forhandlet i specialbutikker, men at de samtidig også ligger på et 
overkommeligt prisleje. Flaskerne er individuelt nummererede og kommer oftest blot i 1.000 
eksemplarer verden over. I år er der fem store gengangere, og fem nyheder på listen, men i 
Danmark vil blot otte af disse være tilgængelige i specialhandlen. 
 
Hver whisky i den eksklusive samling er nøje udvalgt af et hold af eksperter og er omhyggeligt 
skabt for at give komplekse smage af høj kvalitet. Alle whiskyerne i samlingen er unikke og 
repræsentanter for de respektive destillerier. 
 
Brora, Port Ellen og Port Dundas er destillerier, der nu er lukkede, og det gør, at whiskyerne er 
sjældne og eksklusive. Den 52-årige Port Dundas er den ældste udgave, der nogensinde har 
været i Special Releases, og den er samtidig også den mindste med dens blot 752 flasker på 
verdensplan. 
 
På nuværende tidspunkt er det kun syv flasker, som er blevet afsløret. Den ottende flaske bliver 
afsløret ved en lanceringsvent som en overraskelse. 
 
Flaskerne vil være tilgængelige i udvalgte specialbutikker d. 15. oktober 2017. 

 
                                
For yderligere information, venligst kontakt Klaus Risom, kommunikationsrådgiver for Diageo, på 
kr@klausrisom.dk eller 29 16 59 99. 
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Blair Athol 
23-årig 
ABV: 58,4 % 
Vejl. pris: 3.632 DKK 
 
Fra det sjældent sete Blair Athol destilleri i 
Pitchlorchy, Perthshire. Det er den første 
udgave af en Blair Athol i denne samling og 
den første nye aftapning fra Blair Athol 
siden 2003. Fra ex-bodega europæiske 
egetræsfade (butts) påfyldt i 1993. 
 
En whisky med en medium fyldig krop og en 
rig olieret tekstur. En sød duft med en 
krydret finish, hvor sødmen fra myntecreme 
og strøsukker svinder og efterlader en 
urtehave efter regn og en blød, krydret 
egetræssmag.  

Brora 
34-årig 
ABV: 51,9 % 
Vejl. pris: 14.300 DKK 
 
En whisky fra det nedlagte destilleri ved 
Brora på Sutherland-kysten. Den årlige 
aftapning har forlænget tilgængeligheden af 
denne uerstattelige malt whisky, men 
lagerbeholdningen er faldende. Fra gamle 
amerikanske egetræstønder (hogsheads) 
påfyldt i 1982. 
 
En whisky hvor de sædvanlige 
fremtrædende noter af voks og røgdufte er 
meget reduceret og erstattet med en elegant 
smag af Szechuan peber. En krop med 
medium fylde og krydret finish, mens en 
jordlig chokolade, bygsukker og anis 
langsomt forsvinder og bliver erstattet af en 
nydelse med sød, krydret eg, æbletærte og 
chokolade. 
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Glen Elgin 
18-årig 
ABV: 54,8 % 
Vejl. pris: 2.724 DKK 
 
Fra det højt respekterede Speyside 
destilleri, der fortjener større berømmelse.  
Fra to batches, det ene bruger Pompe-gær 
og er modnet I ex-bodega fade, og det andet 
bruger mere konventionelt cerevisiae-gær 
og er modnet i gamle europæiske 
egetræsfade (butts). 
 
En frisk, men alligevel storslået aroma med 
en velafbalanceret eg med lige akkurat nok 
krydderi. En whisky med en medium krop 
og en middellang og ganske tør finish med 
egetræ og krydret træ, der svinder til fordel 
for brunt sukker og et strejf af anis. 

Lagavulin 
12-årig 
ABV: 56,5 % 
Vejl. pris: 817 DKK 
 
Fra det essentielle destileri, Lagavlin, på 
Islays klippefulde sydkyst. Fra amerikanske 
egetræstønder (hogsheads), der er mindst 
12 år gamle. 
 
En stor dybde af smag med en let, blød olie. 
Finishen er sød og medium lang med en 
dvælende røgfuld eftersmag. 
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Port Dundas 
52-årig 
ABV: 44,6 % 
Vejl. pris: 7.037 DKK 
 
Fra Port Dundas, et historisk grain destilleri, 
der lukkede for nylig. Den ældste special 
release til dato og den mindste siden den 
allerførste. Fra gamle amerikanske 
egetræstønder (hogsheads) påfyldt i 1964. 
 
Denne Port Dundas er bemærkelsesværdig 
rig og kompleks af at være en grain whisky 
og med en let til medium olieret krop. En 
lang og varm ege-agtig finish, hvor frugten 
vender tilbage med æbleskræl, sød pære og 
en afsluttende ferskennote. 

Port Ellen 
37-årig 
ABV: 51,0 % 
Vejl. pris: 24.500 DKK 
 
Fra Port Ellen, et lukket destilleri på Isle of 
Islay. En tangering af den hidtil ældste Port 
Ellen og ikke overraskende den dyreste 
special release til dato. Årlig allokering 
sikrer kun tilgængelighed af denne 
uerstattelige malt whisky i kort tid endnu. 
Fra gamle amerikanske egetræstønder 
(hogsheads) og europæiske egetræsfade 
(butts) påfyldt i 1979. 
 
En whisky med en fin balance mellem sød 
frugt, honningsødmet citrus, røg, varme og 
egetræ. En rig krop med en blød, varmende 
og krydret finish med en aromatisk smag og 
en fin røget og voks-agtig eftersmag.  
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Teaninich 
17-årig 
ABV: 55,9 % 
Vejl. pris: 2.497 DKK 
 
Fra Teaninich, et respekteret destilleri, der 
ligger på kysten i det skotske højland. En 
første udgave fra den oprindelige distillers 
eget lager, fra gamle amerikanske 
egetræstønder (hogsheads) og ASB’ere 
påfyldt i 1999. 
 
En whisky der kombinerer græs og citrus 
noter med stor effekt, mens en rig og 
samtidig let sødme giver en behagelig 
introduktion til dens sande kompleksitet. En 
medium krop med en rig og blød tekstur. En 
lang og varm finish med noter af krydret 
egetræ, et drys hvid peber og kandiseret 
sødme. 


