Stockholm 2007-05-28

PRESS RELEASE
Konnässören Mark Harris som är ansvarig för den fina restaurangen Greene i London fick kontakt
med några vänner som arbetade i whisky branschen och bestämde sig för att skapa sitt eget lilla
whiskyföretag. Namnet blev Harris Whisky Co. Ltd. och Mark började leta efter whiskyfat som
passade hans smaklökar och den profil han ville hålla. Efter lite letande så hade han ett antal trevliga
fat som skulle buteljeras. Bland annat hade Mark ett antal fat från Macallan Distillery och han ville
vara noggrann och göra rätt för sig. Mark ringde Macallan och frågade om det var OK att använda
namnet Macallan på etiketten på sin whisky. Svaret han fick var ett klart och tydligt NEJ. Mark tyckte
detta var lite märkligt så alla andra buteljerare använder namnet på sina flaskor. Han visst då inte att
man normalt inte frågar utan man använder namnet i alla fall.
Men nu hade han fått nej från Macallan och bestämde sig för att följa
det. Mark bestämde sig då för att kalla whiskyn från Macallan för ”No
Ordinary Whisky – No Ordinary Distillery”.
På de övriga buteljeringarna använder han dock destilleriets namn.
Där finns bland annat en mycket uppskattad Macduff och även
Tamdhu.
Att vi på Clydesdale AB är glada att få representera Harris Whisky
Co. I Sverige är självklart. Lika självklart är att man buteljerar utan kylfitrering och utan tillsatta färgämnen.
Clydesdale AB har tagit in följande buteljeringar för försäljning via
Systembolaget eller direkt till pubbar, barer och restauranger. Alla i
70cl flaskor.
Art.Nr SB

Benämning

SB pris

83250

Benrinnes,HAR,1992,13y,55.0%

83265

Islay,HAR,1993,12y,57.3%

976.00

83139

Macduff,HAR,1991,15y,59.9%

83180

No Ordinary Whisky,HAR,1989,16y,53.1%

1095.00

83151

Tamdhu,HAR,1991,14y,58.5%

1060.00

1098.00
998.00

Säljstart i Systembolagets Beställningssortiment var den 2 maj 2007.
Mer om Harris Whisky. på:
www.clydesdale.se/harris
www.harriswhisky.com
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