Vi kontraktstillverkar
Stor eller liten kund. Du bestämmer vad du vill ha.
Vi tillverkar din whisky åt dig.

Du är
OBEROENDE
BUTELJERARE

VARUMÄRKESÄGARE

INNEHAVARE AV
SERVERINGSTILLSTÅND

TILLVERKARE AV
SPRITPRODUKTER

Du som är oberoende
buteljerare behöver unik
råsprit och speciella fat. Vi
fyller den typ av fat du vill
ha med den typ av maltsprit
du väljer. Vi tar hand om alla
steg i produktionen fram till
färdig buteljerad whisky.

För dig som äger ett
varumärke som du vill utöka
med whisky eller som vill
etablera ett nytt
whiskyvarumärke tillverkar
vi din egen unika whisky:
från produktutveckling via
destillering och lagring till
buteljering.

För dig som driver
restaurang, bar eller annat
företag med serveringstillstånd och vill etablera din
egen private label-whisky
hjälper vi till med hela
produktionskedjan: från
produktutveckling via
destillering och lagring till
buteljering.

För dig som tillverkar
spritprodukter och behöver
maltsprit som insatsvara
tillverkar vi maltsprit efter
dina specifikationer och
önskemål och leverarar i
bulk. Eller också levererar vi
i bulk till dig och du fyller på
fat och lagrar till whisky.

Det här erbjuder vi
Vi erbjuder både färdig whisky och alla delar i produktionskedjan, från produktutveckling till buteljering. För de
moment som vi inte gör i vårt eget destilleri samarbetar vi med andra.
SVENSK WHISKY
Maltwhisky destillerad och
lagrad i Sverige. Vi kan
erbjuda både rökig och
orökig whisky i olika åldrar
och lagrad på olika typer av
fat.

PRODUKTUTVECKLING
Utifrån din önskade
smakprofil hjälper vi till att
välja malt och jäst, sätta
specifikationerna för
produktionen, välja
destilleringspanna, fat och
lagringsstyrka.

INKÖP AV RÅVAROR

INKÖP AV FAT

Om du behöver andra
råvaror än de vi normalt
använder så köper vi in det
du behöver. Det kan handla
om specifikationen på
malten, typ av spannmål
eller jästsort.

De vanligast typerna av fat
har vi ofta hemma. Om du
behöver andra typer av fat,
inklusive specialtillverkade,
så köper vi in de fat du vill ha
från något av de
tunnbinderier som vi
använder.

DESTILLERING

MOGNADLAGRING

BUTELJERING

LEVERANS

Vid vårt destilleri i Arboga
använder vi två olika typer
av pot stills: en högreflux
och en lågreflux. De ger två
mycket olika typer av sprit.
Att spriten också kan
blandas innebär att vi kan
destillera alla tänkbara
smakprofiler.

Vi fyller de typer av fat som
du har valt vid den
alkoholstyrka som du har
valt. Vi lagrar sedan dina fat
i vårt lager. De är naturligtvis
försäkrade. Under lagringen
tar vi ut fatprover när du
önskar.

När whiskyn är färdig kan vi
ordna buteljering. Vi kan
också hjälpa till med
förpackning och etikett vid
behov.

Vi levererar antingen råsprit
eller färdig whisky till dig. Vi
kan leverera i bulk, i fat eller
buteljerat.

Kontakta oss
Vi berättar gärna mer och vill gärna höra vad du behöver.
Håkan Jarskog
08-651 04 38
hakan@nordicwhisky.se

Nordic Whisky Capital AB (publ)
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