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Mästaren John Glaser gör whisky åt Svenska Whiskyförbundet!
Whiskyförbundet!
Ingen har vänt upp och ner på whiskybranschen lika mycket som John Glaser. Efter många år på de stora
whiskybolagen tröttnade han och startade Compass Box – äntligen kunde han göra det han ville.
Med nytänkande och kreativitet utmanade John industrin och allt vad vi hittills lärt oss om "whisky making" och han gör det kopiöst bra.
Genom att ständigt tänja på gränserna har Compass Box utvecklat blendingkonsten med whiskies som
Hedonism, Spice Tree, Flaming Heart, Peat Monster och många fler. Tack vare ett mångårigt samarbete med
whiskyimportören Symposion har John Glaser nu åtagit sig det unika uppdraget att skapa en rökig maltwhisky
för Svenska Whiskyförbundet.
Grunden till det unika receptet är Peat Monster, som blivit utsedd till världens bästa Blended Malt vid World
Whiskies Awards. I samarbete med SWF justeras nu receptet för att skapa den perfekta rökmalten till Svenska
Whiskyförbundets medlemmar. Vi räknar med att kunna presentera alla detaljer om ingående destillerier,
ålder och lagring senare under hösten.

Whisky:
Alkoholhalt:
Pris:
Antal:

SWF Peat Monster, Blended Malt Scotch Whisky
46%,
46%, ej kylfiltrerad och utan färgtillsatser
Ca 699 kr / 70 cl
2.000 flaskor

Produktionen är begränsad till 2 000 flaskor och leverans sker i god tid före jul. Vid överbeställning från
klubbarna sker sedvanlig kvotering. Anmälan senast den 9:e september 2016.
2016
På förekommen anledning vill vi påpeka att anmält antal flaskor är ett åtagande som klubben gör.
Följande information skall framgå i beställning
• Antal önskade flaskor
• Klubbens ID och namn
• Klubbens kontaktperson och dennes telefonnummer och mejladress.
• Systembutik där uthämtning önskas; såväl butiksnummer
butiksnummer som adress.
Anmälan görs till Buteljeringsgruppen, bottling@svenskawhisky.se. Är det något du undrar över, så kan du
också nå mig, Mattias Johannesson, på telefon 0705 504135 eller mail mattias@johannessons.com, eller
buteljeringsgruppens ordförande Jonas Östberg på telefon 0768402500
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