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OBS! EMBARGO TILL DEN 29 JANUARI 2019!  
 
Glenmorangie Private Edit ion s läpper en v i ld whisky t i l l  t ioårs jubi lumet 
 
Glenmorangie  Al lta  är  den t ionde utgåvan i  dest i l ler iets  pr isbelönta saml ing av  Pr ivate 
Edit ions.  Det är  den första  whiskyn som är  g jord  på egenodlad v i ld jäst  från 
Glenmorangies  kornodl ingar ,  v i lket  resulterat  i  en frukt ig ,  mjuk och krämig s ing le  malt .  
Jubi leumsutgåvan,  Glenmorangie  Al lta ,  lanseras  på utva lda restauranger och barer  i  
februar i  och i  ett  begränsat  anta l  på systembolaget  den 8 mars.    
 
Sedan 2010 har Glenmorangie årligen lanserat specialutgåvor av sin single malt, utformade och skapade 
för att inspirera whiskykonnässörer och samlare till upplevelserna av sällsynta och spännande whisky. 
Glenmorangie Allta, som betyder vild på gaeliska, är den första single malt whiskyn vars jäst skördats från 
de egna kornfälten. Jäst har alltid varit en viktig ingrediens i skotsk whisky, men över tid har dess inverkan 
på smaken glömts då det varit fokus på andra aspekter i whiskyframställning. 
 
Glenmorangies destillerichef, Dr. Bill Lumsden, som har en bakgrund inom jästfysiologi, har alltid varit 
mycket medveten om jästens potential. För några år sedan upptäckte han Saccharomyces diaemath, en 
speciell art av vildjäst, som han ville undersöka för Glenmorangie. Dr. Bill Lumsden odlade jästen vid 
kornfälten och tog dem till destilleriet för att skapa en whisky med en exceptionellt doftande karaktär. Han 
förde över jäst och korn till ex-bourbonfat och andrahandsfat för att få fram den fruktiga karaktären av 
jästen.  
 
- Glenmorangie Allta är en värdig whisky för att markera Private Editions tioårsjubileum. 
Jästens inverkan på smaken har förbisetts under många år, men det är ett område som nu 
är moget att vidareutforska. Alltas doft av kex, nybakat bröd, blommiga toner och rika smak 
av vanilj, apelsin, sirap och sweetchili ger skotsk whisky nya möjligheter, säger Dr. Bill 
Lumsden.  
 
Glenmorangie Allta finns i begränsad upplaga till försäljning på systembolaget samt på 
utvalda restauranger, barer och pubar runt om i landet från 8 mars 2019.  
 
Artikelnummer:   40390-01 
Pris:   919 SEK 
ABV:   51,2 % 
Volym:   700 ml 
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OBS! EMBARGO TILL OCH MED DEN 29 JANUARI 2019!  
 
Om Glenmorangie  Al lta  
 
Glenmorangie Allta är icke kylfiltrerade och buteljerad vid 51,2 % ABV.  
 
Färg:  Ljust halmgul 
Doft:  Mjukt rund doft av kex och toner av jäst. Milda blommiga toner av nejlikor och violer, bakat bröd, 
vanilj, mjuka russin och söta mandariner.  
Smak:  En inledande krispig smak av citrus som följs av smörig kola, krämig vanilj, apelsinsirap och jäst. Mild 
mint och en hint av sweetchili och delikata blommiga toner.  
Avs lutn ing:  En lång och jordig eftersmak med spår av bittersöta apelsiner och pepparmint.  
 
The Glenmorangie  Pr ivate Edit ion 
Glenmorangies prisbelönta serie, Private Edition, är en årlig möjlighet för 
whiskyälskare att uppleva sällsynta och spännande single malt. I år firar Private 
Edition tioårsjubileum med Glenmorangie Allta.  
Private Editions utgåvor: 
 
2010 Sonnalta 
2011 Finealta 
2012 Artein 
2013 Ealanta 
2014 Companta 
2015 Tusail 
2016 Milsean 
2017 Bacalta 
2018 Spíos 
2019 Allta 
 
 
För mer information och b i lder,  vänl igen kontakta:  
Heléne Airijoki, presskontakt SpoilConcept  Jennifer Bonde, Brand Manager Glenmorangie Sverige 
E - post: helene.airijoki@spoilconcept.se E-post: jbonde@moethennessy.com 
Telefon: + 46 73 385 03 19  Telefon: +46 70 299 68 12 
 


