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18-årig Laphroaig exklusivt för Sverige 
 
För första gången i historien gör Laphroaig en exklusiv buteljering för den 
svenska marknaden. 240 handbuteljerade flaskor släpps på Systembolaget 
den 1 mars. Whiskyn har blivit noggrant utvald av före detta distillery 
manager Robert Hicks, en välkänd Laphroaigprofil. 

 
Tegnér Hermansson AB, Livdjursgatan 4, SE-121 62 Johanneshov (Stockholm), Sweden 

Tfn +46 8 587 410 80 | Fax +46 8 587 410 89 | info@tegnerhermansson.se | www.tegnerhermansson.se 

 

 
”Vi på Tegnér Hermansson gläds med alla Sveriges whiskyvänner vid detta unika till-
fälle. Det blir nog till att ställa sig i kö den 1 mars om man ska komma över en butelj 
med denna raritet från 1988, säger Johan Hermansson, VD Tegnér Hermansson AB”. 
 
En guldskimrande 18-åring, fyllig och rund  
Denna exklusiva Laphroaig är guldskimrande i färgen  
och har en söt doft som följs av fruktiga russintoner  
med ett visst inslag av jord, utan utpräglad doft av  
torv. Smaken är angenämt fyllig och rund med stort  
inslag av torv och honung. En välbalanserad whisky  
med angenämt torrt avslut med lång och len eftersmak. 
 
Utvald med omsorg 
Två s.k. ”hog-heads” 18-årig Laphroaig har med stor  
omsorg valts ut av distillery manager Robert Hicks,  
för att handbuteljeras och skickas till Sverige. Whiskyn  
har buteljeras vid ”cask strength” (=ej nedvattnad).  

 
 

Laphroaig 18 YO art. nr: 30429    
 
Exklusiv utgåva, enbart 240 flaskor!  
 
(49.3 % vol.) 
 
Pris: 999 kr 
 
För mer information, kontakta gärna: 
 
Tegnér Hermansson AB  
Johannes Rehnman, Brand Manager 
Tfn: 08-587 410 84, Mobil: 073 320 47 65 
johannes.rehnman@tegnerhermansson.se
 
Jeanette Liljekvist Hermansson, Marknadschef 
Tfn: 08-587 410 82, Mobil: 070 532 66 47 
jeanette@tegnerhermansson.se
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Nedan följer Robert Hicks egen smakbeskrivning av Laphroaig 18 YO. 
 
  
Laphroaig 18 Years Old 
 
Colour:                                 
Sparkling Gold  
  

Nose: 
There is an initial bust of sweetness followed by fruit tang like dried grapes with a 
touch of earthiness but no distinct peat flavour. 
 
Rich fruit cake and a touch of flowery perfume followed by the tang of peat and a 
trace of saltiness.              

 
Body:                
Full and round 
 
Palate:               
Very gentle with loads of peat and honey, quite thick and syrupy that slowly tends 
toward a quite dry taste. 
 

Finish:               
Long and smooth 
 
  

Laphroaig® – rökig skotsk single malt whisky från ön Islay, av många 
whiskykonnässörer ansedd som världens främsta whisky, har sina rötter i 1800-
talets början. Bröderna Johnston var två boskapsuppfödare på ön Islay, som 
snabbt insåg att ensilaget som odlades till korna, framförallt kornet som blev 
över, kunde användas till mer inkomstbringande ändamål – nämligen whisky. 
Ryktet om deras goda whisky spreds och man fick lov att officiellt grunda firman 
Johnston & Johnston omkring 1815. Laphroaig är en av de mest smakrika 
whiskysorter som existerar och karakteristiskt är dess rökiga, något brända ton, 
fylliga smak med lång ihållande eftersmak. Torven som används för tillverkningen 
har en stor andel mossa i sig, vilket också sägs bidra till den särpräglade smaken.  

 
Fakta Tegnér Hermansson AB 
Tegnér Hermansson är en svensk importör av vin och sprit. I sortimentet finns 
världens tredje största konjak Courvoisier, whiskyn Laphroaig, Teacher´s och 
Arran, prisvärda kvalitetsviner som exempelvis italienska Tommasi Amarone, 
sydafrikanska Black Granite, portugisiska Vila Santa samt det egna varumärket 
Dufvenkrooks med en storsäljande glöggserie.          
   Bland de senast uppmärksammade lanseringarna finns storsäljarna RAMOS, 
vald till årets röda vin 2005, från portugisiske producenten João Portugal Ramos, 
det sydafrikanska boxvinerna Black Granite Shiraz och Podium Pinotage.  
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