Special Releases 2017 – Årets mest exklusiva whiskysamling
Värld

en största tillverkare av alkoholdrycker, Diageo, släpper varje år en exklusiv och begränsad upplaga
whiskys från sina destillerier. Vad som kännetecknar samlingen Special Releases är att de är svåra att få
tag på och att de endast finns hos specialiserade återförsäljare. Flaskorna är individuellt numrerade och
kommer oftast i endast ett tusentals exemplar världen över. I årets utgåva är det fem storheter som
återvänder samt fem stycken nyheter.
Brora, Convalmore, Port Ellen och Port Dundas är alla från destillerier som stängt ner sin produktion,
vilket gör whiskyn än mer sällsynt och exklusiv. Den 52-åriga Port Dundas är den äldsta utgåvan
någonsin i samlingen och även den minsta utgåvan i Special Releases historia med sina 752 flaskor
världen över. Än är det endast nio flaskor som avslöjats. Den tionde flaskan i samlingen kommer att
tillkännages vid ett lanseringsevent som en överraskning för entusiaster.
Samtliga flaskorna släpps på Systembolaget.se den 28:e september.
Blair Athol 23YO
ABV: 58,4 %
Pris: 4 999 SEK
Artikelnummer: 40080
Från destilleriet Blair Athol i Pitlorchy är det den första Blair Athols som släpps i samband med Special
releases och det är den första tappningen av Blair Athol sedan 2003.
Brora 34YO
ABV: 51,9 %
Pris: 14 999 SEK
Artikelnummer: 40075
Denna unika Brora kommer från det stängda destilleriet Brora vid Sutherlands kust. Lagrad på
amerikanska ekfat från 1982. Tillgängligheten har varierat genom åren, men nu sinar lagren av Brora.
Caol Ila 18YO
ABV: 59,8 %
Pris: 1 049 sek

Artikelnummer: 40082
Från det fortfarande aktiva destilleriet Caol Ila på ön Islay. Lagrad i amerikanska ekfat från ett parti som
endast görs en gång om året. En ”unpeated malt” som mer påminner om Highland stil. Destillerad 1998,
gör det till den äldsta från denna serie hittills.
Convalmore 32YO
ABV: 48,2 %
Pris: 13 999 SEK
Artikelnummer: 40081
Från det stängda destilleriet Convalmore i Dufftown. Lagrad på amerikanska ekfat från198. Detta är den
fjärde utgåvan från det ursprungliga lagret.
Glen Elgin 18YO
ABV: 54,8 %
Pris: 3 799 SEK
Artikelnummer: 40074
Från det högt ansedda destilleriet Speyside, är det den tredje utgåvan av Glen Elgin från det
ursprungliga lagret. Från två olika partier; ett destillerat med Pombe-jäst och den andra mer
konventionellt, destillerat
med cerevisiae-jäst som mognat på europeiska ekfat.
Lagavulin 12YO Limited Edition
ABV: 56,5 %
Pris: 1 099 SEK
Artikelnummer: 40083
Från Lagavulin destilleriet på Islay’s södra steniga kust. Lagrad i amerikanska ekfat i minst 12 år.
Port Dundas 52YO
ABV: 44,6 %
Pris: 9 499 SEK
Artikelnummer: 40078
Från Port Dundas, ett historiskt korndestilleri som stängde ganska nyligen. Den andra utgåvan i denna
serie från det ursprungliga lagret. Lagrat i amerikanska ekfat sedan 1964. Endast 752 flaskor släpps
världen över.
Port Ellen 37YO
ABV: 51,0 %
Pris: 25 999 SEK
Artikelnummer: 40077
Från det stängda destilleriet Port Ellen på ön Islay, en mycket sällsynt och eftertraktad whisky. Det är

den äldsta Port Ellen som släppts i denna serie och släpps endast i 2988 exemplar Lagrad på
amerikanska- och
europeiska ekfat.
Teaninich 17YO
ABV: 55,9 %
Pris: 3 499 SEK
Artikelnummer: 40076
I år firar destilleriet Teaninich 200 års jubileum och därför släpps den första utgåvar från orginallagret.
Lagrad i amerikanska ektunnor.

