
John Dewar & Sons lança a coleção "Last Great Malts": novas expressões e maltes únicos 
inéditos  

GLASGOW, Escócia, 24 de setembro de 2014 /PRNewswire/ -- A John Dewar & Sons Ltd., um dos 
nomes mais respeitados na área de uísque escocês, anunciou hoje que planeja lançar uma gama de 
novas expresses e maltes únicos inéditos; joias ocultas de seu portfólio de maltes únicos. Esse 
movimento ousado, inédito nos últimos anos, apresentará um tesouro de uísques da mais alta 
qualidade para os consumidores do mundo todo. 

Para ver o comunicado de imprensa multimídia, clique em: 
http://www.multivu.com/players/English/72762539-Last-Great-Malts-Scotch-Whisky/  

As notáveis bebidas ABERFELDY®, AULTMORE®, CRAIGELLACHIE®, THE DEVERON® e ROYAL 
BRACKLA® foram lançadas com o título de "Last Great Malts", e cada uma tem uma história e 
características fascinantes. 

Durante várias gerações, esses uísques foram destilados e levados à maturação tranquilamente em 
cascos de carvalho. Agora, os fãs de uísque do mundo todo finalmente poderão degustar os maltes 
únicos dessas destilarias em sua forma autêntica. 

"A categoria de malte único é uma das grandes oportunidades de crescimento do setor. Temos a 
sorte de contar com cinco uísques de alta qualidade, que estão entre os melhores da Escócia", 
afirmou John Burke, diretor da categoria de bebidas destiladas escuras. "Respeitamos muito essa 
categoria e temos certeza de que todos os Last Great Malts serão uma adição adequada ao 
repertório dos fãs de malte único mais exigentes." 

Os "Last Great Malts" 

O ABERFELDY, conhecido como "Golden Dram", extrai sua água de Pitilie Burn. Pura e fresca, sua 
água é famosa por conter depósitos de ouro de aluvião. A bebida é muito admirada por seus toques 
de mel, e conta com um estilo clássico de Central Highland, raramente encontrado em maltes únicos 
hoje em dia. Considerado o "uísque de Highland do ano 2014" pela Whisky Magazine, o 
ABERFELDY ganhou nova embalagem e está disponível no mundo todo nas versões 12 anos e 21 
anos, além de uma versão exclusiva de 18 anos disponível em lojas de aeroportos. A empresa 
planeja lançar um fim de boca de xerez de 16 anos e uma versão 30 anos em 2015. 

O AULTMORE é um malte Speyside raro, conhecido localmente como "um gole da Buckie Road". A 
água da destilaria é filtrada na enevoada e misteriosa área chamada Foggie Moss. O AULTMORE é 
considerado de primeira categoria, e é uma bebida procurada por seu leve toque sabor a grama. O 
AULTMORE estará disponível a partir de novembro, nas versões 12 anos, 21 anos em lojas de 
aeroportos e 25 anos em quantidade limitada. 

O CRAIGELLACHIE lançou um portfólio de maltes únicos pela primeira vez na história. A destilaria 
se mantém fiel às suas tradições na produção de uísque, como o uso de tubos de vermes (assim 
chamados por seus tubos de cobre em espiral) para resfriar a bebida. Como um uísque Speyside 
desafiador, foi considerado "antiquado", mesmo em 1891, pois não faz nenhuma concessão às 
tendências modernas. Os fãs do malte único gostam do CRAIGELLACHIE por suas notáveis 
características sulfúricas, saborosas e corpulentas. O CRAIGELLACHIE sai das destilarias este mês 
nas versões 13 anos, 17 anos, 19 anos exclusiva em lojas de aeroportos e uma edição limitada de 23 
anos. 

Com lançamento previsto para a metade de 2015, THE DEVERON, uma nova gama de maltes 
únicos de 12, 18 e 25 anos, é produzido onde as águas do rio Deveron encontram o oceano. Ao 
oferecer a "calma da tempestade", é o malte perfeito para tomar ao lado da lareira. Os toques suaves 
de frutas combinam com um estilo de beber relaxado, e fazem com que THE DEVERON seja o 
favorito dos trabalhadores da destilaria. 



Com o lançamento anterior de uma edição limitada de 35 anos, no valor de £ 10.000 (US$ 15.000) 
por garrafa, o ROYAL BRACKLA é um verdadeiro malte majestoso. Fundado em 1812, na parte 
norte de Highlands, origina-se da primeira destilaria que recebeu autorização real e, desde então, é 
chamado de "uísque do rei". Carregado no xerez, saboroso, com frutas e completo, o ROYAL 
BRACKLA é uma ótima bebida para saborear, à medida que revela sua complexidade aos poucos. 
Será lançado em março nas versões 12 anos, 16 anos e 21 anos. 

"Temos reservado barris de maneira paciente, e agora estamos prontos para compartilhar cinco 
maltes notáveis com os amantes do uísque de todo o mundo; cada um conta com uma idade 
diferente", afirmou Stephen Marshall, gerente de marketing global para maltes únicos. "Até agora, 
essas bebidas incríveis eram o maior segredo da Escócia, conhecido por poucas pessoas. Agora os 
apreciadores do malte único se interessam por nós; são pessoas que gostam de histórias e 
entusiastas interessados em explorar os aromas da bebida destilada mais complexa do mundo." 

Disponibilidade no mercado 

Os maltes únicos, que serão lançados por fases, estarão disponíveis como um conjunto completo de 
cinco, ou em várias combinações de expressões, em 10 mercados iniciais no mundo todo, como o 
Canadá, França, Alemanha, Japão, Rússia, Suécia, Taiwan, Reino Unido, Estados Unidos e lojas de 
aeroportos. 

A primeira exibição pública da coleção escocesa de malte único Last Great Malts ocorrerá no Beer & 
Whisky Festival de Estocolmo, que começa no dia 25 de setembro. 

http://www.LastGreatMalts.com  

Para mais informações sobre as novas expressões do malte único, sobre as cinco destilarias, os 
toques de sabores, a fabricação e a tradição, acesse http://www.LastGreatMalts.com. 

Sobe a John Dewar & Sons Ltd.  

A John Dewar & Sons Ltd. possui 300 funcionários em sete localidades da Escócia. Atualmente, a 
empresa opera destilarias de uísque em Aberfeldy, Macduff, Aultmore, Craigellachie e Nairn, e 
possui instalações de envelhecimento, mistura, engarrafamento e embalagem em Glasgow, além de 
instalações de maturação em Poniel, no centro da Escócia. 

ABERFELDY®, AULTMORE®, CRAIGELLACHIE®, THE DEVERON® e ROYAL BRACKLA® são 
marcas de malte único e fazem parte do portfólio da Bacardi Limited, com sede em Hamilton, 
Bermuda. A Bacardi Limited refere-se ao grupo de empresas Bacardi, que inclui a Bacardi 
International Limited. 

Contato com a imprensa:  

Fotos em alta resolução e amostras estão disponíveis sob pedido com Sophie Donovan, 
sophie@qcltd.co.uk, +44(0)1603-631-223. 
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