
 

 
 

John Walker & Sons comemora aniversário de 60 anos da coroação da Rainha no trono 

 

Engarrafamento do Diamond Jubilee by John Walker & Sons, uma mistura de raros whiskies escoceses 
destilados em 1952 

ROYAL DEESIDE, Scotland, 6 de fevereiro de 2012 /PRNewswire/ -- Royal Deeside, Escócia: Sessenta anos após a 
coroação da Rainha, John Walker & Sons, a destilaria de whisky escocês nomeada por Sua Majestade, comemora a 
ocasião com o engarrafamento doDiamond Jubilee By John Walker & Sons; um blend cuidadosamente preparado 
de whiskies escoceses de grão e malte destilados e envelhecidos desde 1952, o ano da sua coroação no trono. 

Para visualizar o News Release de Multimídia, acesse:  
http://www.multivu.com/mnr/53755-johnwalker 

Na Royal Lochnagar Distillery, na extremidade do Castelo de Balmoral da Rainha, David Gates, o beneficiário da 
Concessão Real de John Walker & Sons, supervisionará o enchimento do decanter da Rainha e de outras 60 
edições que serão vendidas em todo o mundo. O lucro com a venda destas edições está sendo doado para a 
fundação Queen Elizabeth Scholarship Trust (QEST) com uma quantia mínima garantida de 1 milhão de libras em 
suporte à excelência das habilidades simbolizada pelo Royal Warrant of Appointment. 

David Gates comentou: "John Walker & Sons recebeu pela primeira vez um Royal Warrant em 1934 do Rei George 
V. Estamos extremamente honrados pelo fato da qualidade dos nossos whiskies ser reconhecida com este símbolo 
e a nossa dedicação para com este calibre de qualidade e serviço é inalterável. Hoje, em 2012, temos o privilégio de 
comemorar a conquista marcante da Rainha com este tributo ideal, Diamond Jubilee by John Walker & Sons, 
cujas vendas ajudarão a criar um legado duradouro para a suprema habilidade que ele representa". 

A criação do Diamond Jubilee by John Walker & Sons é um privilégio de toda a vida para o Master Blender Jim 
Beveridge e seu aprendiz Matthew Crow que supervisionaram a pesquisa, seleção e mistura expert dos whiskies. A 
etapa final do casamento será realizada nos nossos barris feitos pelos tanoeiros John Walker & Sons com carvalhos 
de Sandringham fornecidos com a gentil permissão da Rainha. 

O Master Blender Jim Beveridge disse: "Dedicamos extraordinário cuidado e atenção a cada etapa da elaboração 
deste whisky escocês e houve uma empolgação crescente até o dia de hoje, quando todas as características e 
sabores do Diamond Jubilee by John Walker & Sons serão reveladas pela primeira vez". 

John Walker & Sons utilizou a perícia de mais de 60 finos artesãos, incluindo os membros da Royal Warrant Holders 
e Acadêmicos da QEST para apresentar e acompanhar o whisky. 

Os decanters de cristal Baccarat em formato de diamante apoiados em uma base de cristal com seis pernas radiais 
representam cada década do duradouro reinado da Rainha. Eles serão decorados com adornos de prata Britannia. 
Os grandes prateiros escoceses, Hamilton & Inches, desenharam o colarinho com um diamante de meio quilate, o 
Brasão Real, o monograma da Walker & Sons e os selos numerados individualmente. 

Cada edição será acompanhada de um par de copos da Cumbria Crystal gravados por Philip Lawson Johnston e um 
livro de artefato comemorativo feito à mão por Laura West no seu local de encadernação Isle of Skye e 
personalizado para cada proprietário por Sally Mangum, calígrafa nomeada por Sua Majestade, a Rainha. Todos 
esses elementos serão mantidos em um gabinete personalizado pelos marceneiros N.E.J. Stevenson, incorporando 
o carvalho Sandringham e o pinho Caledonian do Castelo de Balmoral da Rainha. 

O Chairman da QEST, Richard Watling, comentou: "A criação deste belo trabalho, um monumento à perícia dos 
seus artesãos e um tributo definitivo aos 60 anos do reino de Sua Majestade, tem um grande significado para a 
QEST. A doação viabilizará o aumento substancial do número de bolsas concedidas por nós, ajudando a garantir a 
preservação das habilidades artesanais vitais para as próximas gerações". 



NOTAS PARA OS EDITORES 

ATIVOS DISPONÍVEIS 

 B-roll e curta 'Making of' 
 Fotografia do decanter da Rainha 
 A feitura e fotografia de estúdio do Diamond Jubilee by John Walker & Sons 

 

SOBRE O DIAMOND JUBILEE BY JOHN WALKER & SONS 

John Walker & Sons é parte do Diageo Group. 

É a empresa fundadora por trás de Johnnie Walker®, a marca número um de vendas do mundo de whisky escocês, 
degustada pelas pessoas de quase 200 países do mundo. 

As 60 edições do Diamond Jubilee by John Walker & Sons serão colocadas à venda pela John Walker & Sons 
por 100 mil libras (excluindo o VAT do Reino Unido). 

Uma doação mínima de 1 milhão de libras das vendas do Diamond Jubilee by John Walker & Sons será entregue 
para a Queen Elizabeth Scholarship Trust (QEST), uma instituição de caridade da Inglaterra (número 802557). Dez 
porcento serão doados para caridade por meio da QEST Enterprises Ltd (que reverte todos os seus lucros para 
caridade) e 90% serão doados diretamente às instituições filantrópicas. 

SOBRE A DIAGEO 

A Diageo é a principal empresa de bebidas de luxo do mundo com uma coleção impressionante de marcas de 
bebidas alcoólicas destiladas, cervejas e vinhos. Essas marcas incluem Johnnie Walker®, Guinness™, Smirnoff™, 
JεB™, Baileys™, Cuervo™, Tanqueray™ e Captain Morgan™.   

Diageo é uma empresa global que vende produtos em mais de 180 países em todo o mundo. As ações da empresa 
são negociadas na Bolsa de Valores de Nova York (DEO) e na Bolsa de Valores de Londres (DGE). Para mais 
informação sobre Diageo, seu pessoal, marcas e performance, visite-nos em Diageo.com. Para os nossos recursos 
globais que promovem a ingestão responsável de bebidas através do compartilhamento de ferramentas práticas, 
informação e iniciativas, visite DRINKiQ.com. 

Celebrando a vida, todos os dias, em qualquer lugar. 

FONTE  John Walker & Sons 

 

CONTATO: Para mais informação, contate Lauren Lake, +44-203-047-4017, Lauren.lake@edelman.com 

 


