
  

 

  

 

        The Glenlivet Founder’s Reserve, NYHET 1 oktober  

  

 

George Smith grundade The Glenlivet Distillery år 1824 och var den första att producera en whisky 

av sådan exceptionell kvalitet att den snabbt fick ett gott och vida spritt rykte. Den blev också ett 

riktmärke för hur en bra maltwhisky skulle smaka och då många konkurrenter började skriva Glenlivet 

på sina flaskor togs frågan till domstol med resultatet att det bara är originalet som får kallas "The 

Glenlivet". The Glenlivet Founder’s Reserve ger nu nytt liv åt The Glenlivets personliga och firade stil.  

Inför den globala lanseringen av The Glenlivet Founder's Reserve citerar vi Nikki Burgess, Global 

Brand Director för The Glenlivet - The Glenlivet has been the largest contributor to the growth in 

single malt over the last five years and we look forward to Founder’s Reserve rolling out around the 

world, as its exceptional taste and link to the distillery’s past are sure to help us continue our success 

over the next ten years and beyond.  

I hjärtat av The Glenlivets karaktär hittar man en klassisk fruktighet som är resultatet av de speciella 

och unikt formade pot stills som designades av självaste George Smith. För The Glenlivet Founder’s 

Reserve är denna enastående fruktighet resultatet av att destilleringen ihop med lagringen på 1st fill 

american oak. Det skapar en maltwhisky med karaktär och exceptionell mjukhet, ett kvalitetstecken 

som var uppskattat redan på George Smith tid. 

Doft: Fruktigt och blommigt med toner av citrus. 

Smak: Fruktighet där apelsintoner övergår i kanderade äpplen med viss sötma och krämighet. 

Välbalanserad med en mjuk avslutning. 

 

 

 

  

http://network.mynewsdesk.com/wf/click?upn=6g-2FtSPZ-2FNGDQco17tPP-2Bhc4ECg90nyLygvYvXIHZw-2BGwa8FiJouUBoVtjWs8g59aNgXG04kZZ4eROLHyPuRP21JFTf8q0P5Bwe91kYv5r0u67m8exfTXkya7hvVP4yz6USKS2mV9Rmi2djA0voupYGfGeygqRHGvFZ52ZT73rZZ482-2BJbac4O6u-2BETUi0ice1Fro9Y82Msjyqigy2MH-2BCrTUtIYRuoXe-2F11-2BrzvTfUNGvDg9HdedoUl254R7-2Ffc-2F_kPJDE-2BGAj4J4LAYe8df8A53fdHhDjA45Q7j46-2BGRPbNXA79tui-2F3E51m1vo6Cx3j9S-2BmMhvnao2rbjQG3qFaAso9a629jHkU-2BW0GCs2YU8jUcZEoyI26CSv-2B6nKJRrhR4m9MnxK7OjnEU9BY7FJRAVU-2B1kjFk36U4ZTDJ8uIVQFMaKWxE-2BTuUIhusoPecfVEJoROl1gEBvd0ni3dkqyrnwFzsb8Qi9mO-2FOnvyzF2ix4GrTrzmkIfNTnyHfU-2FjFPWFzxV7qomqYcvdmtUnzlCdIASzzuzmwuJWQT0-2F9ufnnyvWDABZejdC3pIb16185tAr72U0V6uX1fZjrs3MiIcjiuavK5-2BOWCmvbkdxmlk3Q6X4PAEz0YCIXUuiaFZ4ETkSGt-2FvnHSrjzBoPmIwCLriJ7WrWIGHZp8bcakqTj-2BF7w-3D


 

The Glenlivet Founder’s Reserve är perfekt balanserad och har en mjuk och fruktig smak. En stil som 

The Glenlivet gjort sig kända för över hela världen. Whiskyn kompletteras skickligt med en mjuk 

krämighet och sötma från sin tid på nya amerikanska ekfat. 

The Glenlivet Founder’s Reserve är en äkta hyllning till grundaren George Smith och The Glenlivets 

egna och klassiskt fruktiga och blommiga husstil. 

The Glenlivet Founder’s Reserve 

Varu nr 86916, 

alk halt 40% 

pris 399 kr 

För mer information kontakta gärna: 

Rai Fierro 

Brand Manager, Pernod Ricard Sweden 

Tel 0706 10 70 50 

E-post rai.fierro@pernod-ricard.com 

Olof Noréus 

Brand Ambassador, Pernod Ricard Sweden 

Tel 0702 78 01 51 

E-post olof.noreus@pernod-ricard.com 

Pernod Ricard Sweden AB är ett svenskt aktiebolag som tillhör Pernod Ricard. Verkställande direktör 

är Isabelle Ducellier. På den svenska marknaden arbetar vi som licensierad importör, agent och 

konsult inom vin- och spritbranschen. Förutom Pernod Ricardgruppens produkter representerar 

Pernod Ricard Sweden ett antal utvalda större producenter. Med detta kan vi erbjuda ett komplett och 

intressant sortiment för den svenska marknaden. 

Pernod Ricard skapades 1975 genom en sammanslagning av de ledande franska anisproducenterna 

(Pernod och Ricard). Pernod Ricard finns representerade i de flesta länder och är ”co-leader” inom 

vin- och spritbranschen globalt. 

Pernod Ricard Swedens verksamhet på marknaden sker med omsorg för våra konsumenter och 

präglas av ett genuint socialt engagemang. Företaget främjar ansvarsfullt drickande och är medlem i 

European Forum for Responsible Drinking (EFRD). 

För mer information gå till http://www.pernod-ricard-sweden.com 
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