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Glenfiddich gör ny whisky på nordiska ekfat och nordiska drömmar 

Stockholm,  Glenfiddich, världens mest prisbelönta Single Malt Scotch Whisky, anländer i höst till 

Norden med den internationella turnén Cask of Dreams. Turnén är en hyllning till grundaren William 

Grants pionjäranda och syftar till att inspirera människor att fullfölja sina drömmar.  

Cask of Dreams-turnén besöker under hösten Sverige, Norge, Danmark och Finland med fat 

tillverkade av nordisk ek. På utvalda orter kommer besökare kunna skriva sina drömmar direkt på 

faten. Av dessa drömmar kommer tio finalister plockas ut och en Glenfiddichjury kommer att utse en 

vinnare som får sin dröm uppfylld, resterande nio får besöka destilleriet i Dufftown, Skottland. 

Turnén går även att besöka till havs när Cask of Dreams gästar Viking Cinderella.  

Det är första gången i Glenfiddichs 125-åriga historia som man använder nordisk ek i 
whiskytillverkningen. Faten är gjorda i Högsjö utanför Örebro där även de nordiska besöken både 
invigs och avslutas.I november fraktas faten till Dufftown i Skottland där de efterbehandlas. Faten 
fylls där med  en mognad Glenfiddich Single Malt Whisky för att tillföra spännande smaker till 
whiskyn. Glenfiddichs Master Blender Brian Kinsman kommer personligen att avgöra när whiskyn är 
färdig att buteljeras.  
   

- Det är spännande, vi vet inte än hur den nordiska eken kommer att prägla smaken. Den 

kommer bli ”färdig” genom att blandas med 14-16-årig whisky från Glenfiddich. De nordiska 

tunnorna och den begränsade upplagan kommer ge ett samlarvärde till flaskorna, säger 

David Francis på Glenfiddich.  

Totalt kommer cirka 3 300 Cask of dreams-flaskor att säljas och de förväntas vara färdigproducerade 

i maj 2013. Buteljeringen kommer att finnas som beställningsvara på Systembolaget.  

För de som inte har möjlighet att besöka någon av turnéns hållplatser finns det möjlighet att tävla 

med din dröm på www.myglenfiddihdream.com. Där kan besökare även rösta på vilken dröm man 

tycker förtjänar att bli uppfylld.  

För datum och tider – besök hemsidan www.myglenfiddichdream.com  

För mer information, vänligen kontakta 

Susanne Johansson, presskontakt 
Edelman Stockholm 
Tel: +46 (0) 733 842 507 
E- mail: susanne.johansson@edelman.com 
 
 
Om William Grant & Sons  
 
William Grant & Sons är en oberoende familjeägd dryckeskoncern grundat av William Grant 1886. 
Idag drivs företaget av den femte generationen Grant och destillerar några av världens ledande 
spritsorter t.ex. Glenfiddich®, The Balvenie® Scotch Grant’s® Hendrick’s® Gin, Sailor Jerry®, Milagro® 
Tequila och Tullamore Dew. 

http://www.myglenfiddichdream.com/
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