WB-tipset: Glenﬁddich Original – En skön nostalgitripp
”
Anmäl dig helt gratis till Dryckestipset. Maila info@whiskyobourbon.se och rubricera WB-tipset.
Whisky & Bourbon om Glenfiddich Original Att denna buteljering kommer vara eftertraktad är
självskrivet, en ”måste ha” produkt för alla som har ett hjärta klappandes för Glenfiddich. Att bara 516
buteljer från denna del av Glenfiddichs historia får chansen att hitta vägen fram till sin blivande
husbonde banar väg för att flaskorna kommer försvinna snabbt. Lika säkert är det nog att påstå, att
många av dessa buteljer kommer läggas in i whiskysamlingen i obruten förpackning för att eventuellt
säljas vidare, eller för att öppnas vid ett mycket speciellt tillfälle. Visst är det kul att samla, men samtidigt
lite synd då vi på Whisky & Bourbon anser att all god och bra whisky är till för att imundigas och inte
ligga och ”sova” i någon källare. Glenfiddich Original är inget undantag. Hur står sig då denna
”historiska” whisky? Jodå, alldeles utmärkt! Den ljust bärnstenfärgade drycken är väldigt klassisk och
rakt på i sin framtoning. Det är en väldigt ”naken” och personlig whisky utan krusiduller. En rödbärig, fin
fruktsötma med rondör ger sig tillkänna i kombination med mogen, vit persika, en röd rabarberrökighet
med hintar av vaniljgrädde, lätt krydda, apelsinskal och citrus. Glenfiddich Original är elegant med torra
anslag, ett integrerat välansat tuggmotstånd och en sval fruktighet håller hela vägen ut i avslutet som har
fin längd. Det är ingen överdådig whisky som sig bör i detta fall, men ett väldigt gott sällskap, särskilt nu
under denna evigt gråmörka period vi befinner oss i. Kort och gott: bara att hänga på låset, för
Glenfiddich Original bjuder på en skön nostalgitripp! 92 poäng / Whisky & Bourbon Glenfiddich Original
Nr 85551-01, 40% 995 kr Speyside, Skottland Beroende på leveransdag från Skottland, så kommer
whiskyn lanseras på Systembolagets Beställningssortiment mellan den 1-3 december. Vi kommer på
www.LivetsGoda.se meddela så fort vi vet exakt vilken dag som gäller

Poänggaranti: Det här är ett tips från Whisky&Bourbon som har belönats med minst 85 poäng. Det ger
dig som köpare en exklusiv smakgaranti. Vi tipsar bara om drycker vi själva tycker om.
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