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UMIDA: Lanserar Thåströms Spanska Brandy genom 
dotterbolaget Brands For Fans 

Umida Group AB (publ) och dess dotterbolag Brands For Fans lanserar tillsammans med 
Thåström andra upplagan av Thåströms Spanska Brandy. Uppföljaren till 2015 års 
framgångsrika lansering säljs från och med den 4 juni via Systembolagets 
beställningssortiment. Den högkvalitativa brandyn som utvecklats tillsammans mellan 
Thåström och Brands For Fans är ett av mycket få samarbeten som Thåström valt att ingå. 

2015 lanserade Thåström tillsammans med Brands For Fans sin egen brandy, en produkt som vann 
stor uppskattning från såväl fans som konnässörer och kritiker. Resultatet blev att den begränsade 
upplagan sålde slut mycket snabbt, men tack vare den höga efterfrågan från Thåströms engagerade 
fans lanseras nu Thåströms Spanska Brandy - Andra Utgåvan, med försäljningsstart på 
Systembolaget den 4 juni. 

 

"Vi visste ju att det fanns en stor efterfrågan på Thåströms Spanska Brandy, efter succén med den 
första utgåvan, men att fansen skulle vara så högljudda blev en glad överraskning. Vi slås ännu en 
gång av hur dedikerade och passionerade fans Thåström har." säger Sari H Wilholm, grundare av 
Brands For Fans. 

"Det är roligt att Brands For Fans nu som en del av Umida får fortsatt förtroende av en av Sveriges 
mest erkända och samtidigt mest selektiva artister, Thåström. Brands For Fans har sedan Umidas 
förvärv i vintras ökat sin bearbetning av marknaden ytterligare och jag är mycket förväntansfull på 
både det här specifika projektet och på kommande lanseringar. Dessutom ser jag mycket fram emot 
Thåström på Gröna Lund den 30 augusti." säger Katarina Nielsen, VD på Umida Group AB (publ). 

 

Thåströms Spanska Brandy kommer från Jerez i södra Spanien, ett område annars mest känt för sin 
sherryproduktion. Den spanska brandyn tillverkas i grund och botten som cognac och armagnac men 
får en helt egen karaktär i och med sitt ursprung och lagring. Thåströms Spanska Brandy har lagrats 
på amerikanska ekfat i över 12 månader och har en mjuk och välbalanserad smak med en intensiv 
arom av vanilj och kanel. Faten har tidigare innehållit Oloroso-sherry, vilket ger ytterligare djup i doft 
och smak. Brandyn kan drickas som avec eller som drinkbas i en long drink tillsammans med tonic 
eller Coca-Cola. Den passar också bra att dricka till choklad. 

 

För ytterligare information, kontakta: 

Katarina Nielsen, VD, Umida Group AB (publ) 

Telefon: +46 (0)70-759 08 90 

 


