
 

High Coast Whisky  2020-01-30 

Whiskyn från Box Destilleri under varumärket High Coast Whisky har funnits på Systembolaget sedan 2014. 

Serien Origins med Älv, Timmer, Hav och Berg är redan toppsäljare bland premiumvarumärkena. Vid 

produktions- och besöksanläggningen i ångermanländska Bjärtrå produceras whisky sju dagar i veckan och i 

lagerhusen mognar cirka 10 000 fat. High Coast Whisky säljs i dag i ett tiotal länder. Bolagets aktie är noterad 

på Pepins. Omsättningen är omkring 55 MSEK och verksamheten sysselsätter cirka 20 personer. 

 

 

Pressmeddelande 

 

High Coast Whisky lanserar två whiskysorter i samarbete med Viking Line 

 

I samband med Cinderella Whisky Fair 6 – 9 februari är det premiär för två buteljeringar 

från High Coast Whisky. Det rör sig om två exklusivt utvalda singelfat som buteljerats i 300 

respektive 324 flaskor. 

Archipelago 2020 

Archipelago är en eftertraktad samlarserie som High Coast buteljerat för Viking Line sedan 

2015. Årets utgåva är en rökig whisky (43 ppm) som lagrats på ett fat från amerikanska 

bourbondestilleriet Heaven Hill. Fatet fylldes i oktober 2011 och är buteljerat vid 54,5 % i 

endast 300 flaskor jämfört med tidigare år då upplagan har varit 1000 flaskor. Pris 999 SEK 

Doft: En torvig doft med inslag av citrusfrukter jod och bourbonvanilj 

Smak: En markant rökighet inbäddad i vaniljkola, päron och apelsinchoklad 

Eftersmak: En vibrerande rök som döljer lätta tobakstoner och vaniljkex 

Small batch 13 – Exclusive for Viking Line 

I vår serie med små utvalda lanseringar för en specifik återförsäljare har vi nu kommit fram 

till nummer 13. Det är en helt orökt whisky som lagrats på ett nytt fat av amerikansk ek 

(virgin oak). Whiskyn destillerades den 13 juni 2012 och har buteljerats vid 56 % i 324 

flaskor. Pris 999 SEK.  

Doft: Toner av färskt trä, vanilj, krusbär, anis 

Smak: I smaken kommer tydliga ektoner, vanilj, päron och krusbär.  

Eftersmaken: En liten elegant ton av pomerans, mer vanilj och brödkryddor 

Båda dessa sorter kan endast köpas om bord på Viking Line Cinderella med premiär den 13e 

februari. 

För mer information kontakta:   

Henrik Persson, VD 

Tel: +46 (0)70 552 02 72, E-mail: henrik.persson@highcoastwhisky.se  
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