
Michter's

Efter åratal av byggande och renovering öppnade Michter's sitt Fort Nelson Distillery på

Louisvilles Whisky Row för ett par år sedan. Destilleriet har, i icke Corona tider, öppet fem dagar i

veckan och välkomnar besökare som introduceras i whiskyframställningsprocessen med en 550-
gallons (2O82liter) pot stillfrån det ursprungliga Michter's Distillery i Pennsylvania.

Förutom Fort Nelson har Michter's två andra platser i Kentucky: flaggskeppsdestilleriet i Shively som
har en årlig kapacitet på 1 miljon gallon (cirka 3,8 miljoner liter) och en 59 hektar stor gård i
Springfield, där spannmål odlas och där företaget har byggt och bygger lagerhus. Michter's står
starkare än någonsin tidigare.

Michtey's US*1 Kentucky Straight Bourbon, SMALL BATCH WHISKEY . 45,7 Yo

I Straight Bourbon är majs det dominerande spannmålet som måste ingå till mellan 51,-80 %. För att
få kallas Bourbon måste whiskeyn lagras minimum två år på fat av amerikansk vit-ek som kolats med

öppen eld. För Michter's är smak viktigare än tid och det är därför de fatlagrar en längre tid, dels

även med sprit lagrad mer än åtta år. Ekfaten är alltid nya och den systematiskt växlande

lagringstemperaturen gör att smakerna extraheras snabbare och är mer koncentrerade och att
"mognadsprocessen" påskyndas.

Ny batch och påfyllt importörslager av denna prismässigt, och gudomliga, instegsbourbon i Michter's
värld. Man håller sig trofast till vit amerikansk nyek i faten som rostas och förkolnas i olika nivåer,

liksom whiskeyindränkta bourbonfat. Temperamentet är mörkt och dominant men med vitala drag

och elegant vinöst i den smekande råstyrkan. Fin krydda och nötigt honungslierad och karamelliserad

fudge och vaniljsötma sätter första tonerna i en djup fruktrikedom med sublimt mejslad supermogna

äppel- och körsbärstoner liksom citrus och marmeladzest ådra. Aningens örtsmekt viol ligger och drar
i djupet också. Faten har ett ödmjukt och elegant sinne i urkraften och en fyllig och rik värme sprider

sig i gom med snygg kurva som leder oss in i djupet av avslutets hjärtat med torra tobakspenslade

cedertoner.

SMAKBESKRIVNING Tät smak med tydlig ton av karamell, vanilj och rök som nyanseras av liten
fruktighet och kryddighet påminnande om kardemumma och kryddnejlika.

GOTT DARTILL Ren, ffiöjligen med en isbit

eller som drinkingrediens, som tilltugg
passar grillade baconlindade ostron eller
m usslor mycket bra.
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Textutdrag från "Livets goda"

och " CaskSweden".
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Staurring

Det finns nio whiskydestillerier i Danmark. Bland de främsta - om inte den främsta -
brukar Stauning från Jylland nämnas. Flaskorna är extremt snygga och moderna, men delar
av tillverkningsmetoderna för oss bakåt 200 år i tiden, före den industriella revolutionen !

Stauning Whisky grundades av nio vänner med en stor passion för whisky och helt olika bakgrunder.
De hade en vision om att ta fram en whisky i världsklass som återspeglar deras ursprung med en
distinkt dansk karaktär. Stauning Rye Whisky är av klassisk amerikansk stil med SL% råg och 49% korn
fast tillverkad med dansk approach. Säden är från bönderna i trakten och golvmältas, vilket ingen
annan i rågwhiskybranschen gör så vitt vi vet.

Rye Whisky - Rågwhisky - är som namnet säger whisky gjord på minst 5L% råg. Stilsorten kommer
ursprungligen från USA, där man använde råg som råvara fram till slutet av 1800-talet (därefter tog
majs över som huvudgröda). Därefter låg whiskystilen mer eller mindre övergiven fram till 20j.0-talet
då intresset blommat upp igen. Råg trivs väldigt bra på våra lite kallare breddgrader. Finska Kyrö
tillverkar all sin gin och whisky enbart på råg, och nu kommer det som sagt en spännande och
prisbelönad flaska rågwhisky från danska Stauningl Priser som Stauning Rye har vunnit är exempelvis
guld (95p) på prestigefyllda IWSC.

Floor Malting, ellergolvmaltning, var före den industriella revolutionen sättet man producerade
malt för tillverkning av whisky och ö1. Det är till stor del en manuell process. Nuförtiden används
golvmaltning enbart av nischade hantverksmässigiga tillverkare. Därför lyfter vi med glädje och
förvåning på ögonbrynet när vi ser att Stauning använder golvmaltad malt till sin dryck.

Destilleringen hos Stauning sker i 24 små kopparpannor och under varje panna brinner en öppen eld.
Detta skapar en komplex och djup smak som adderar tyngd och karaktär till Staunings whisky. Det är
svårt, dyrt och inte många gör detta i dag.

Stauning Rye Whisky är en treåring (dvs har lagrats tre till fyra år) på first-fill fat
Stauning Rye Whisky har en alkoholhalt pä 48%.

I näsan: Vanilj, sött bröd, och fruktig konjak.
I gommen: Försiktig start som sedan explode rar i

vanilj. välbalanserad för att vara så ung whisky!
Avslut: Rejält pepprig eftersmak, nästan explosiv,

sötm d, citrus, lite ek,

lite chilifruktaktig

Ett tips är att ta en sipp och lägga på tungan och hålla munnen stängd:
Efter några sekunder fånga gommen upp explosiva smaker man inte
hittar annars.
Några droppar vatten gör inget åt doften men locka r fram smakerna
tidigare, med mer sötma.

Allt iallt är detta en mycket trevlig bekantskrp, en kaxig whisky som
ta r för sig (med rätta)!

§

Saxat ur "whisky.nu".
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Det i Bangalore baserade Amrut Distilleries Ltd har under lång tid producerat whisky för den

inhemska marknaden. I början av 2000-talet började man exportera sin Single Malt till England och

den vart snabbt mycket uppskattad. Som andra land utanför lndien kom Sverige!

Denna Single Malt Whisky är gjord av korn, som odlats vid foten av Himalayas höjder och sedan

destillerad och lagrad i det tropiska klimatet i Bangalore.

De rika korn skördarna från Punjab och Rajasthan i kombination med det tropiska klimatet och läget i

Bangalore 1000 meter över havet skapar en whisky med smak och doft av frukt och choklad med

kryddiga toner.

Amrut Fusion

lndia

Sinele Malt Whiskv

Alkoholhalt:

so.o%

Storlek:

7 }cl

"East meets west".

En lätt rökig Single Malt.

Whiskyn är gjord på 25% rökig malt från Skottland och 75%

orökt malt från Punjab.

Av Jim Mu rray ansedd som världens tredje bästa whisky i

världen 2009, i hans Whisky Bible!

DOFT: Här har vi en udda rackare. Enligt uppgift är en fjärdedel av malten rökt från Skottland medan

resten är orökt indisk malt. Det är en stor doft initialt, men inte för tung rökighet. Snarare en

komplex fruktattack, med päron, vinbär och äpple i förgrunden, som sedan åter släpper på mer rök

med en minut eller två i glaset. Efter ytterligare en stund kommer toner av rökt fisk (kippers).

SMAK: Spännandel Som ett nedstigande i Dantes inferno kliver vi ett steg i taget: En väldigt tydlig

vanilj i första steget, rök därpå, sedan mjukt bäriga drag av björnbär, svarta vinbär och sist frukt. En

eftersmak som är mildare och mer återhållen än whiskyn generellt.

SUMMERING: Ett udda experiment som fallit ovanligt väl ut. Givet rökig whiskys tendens att slå ut i

princip alla andra nyanser står den indiska sidan upp ovanligt väl här.

Text från "Clydesdale" och "AlltomWhisky"
Artikeln r: 8637301



Glen Scotia

Glen Scotia byggdes redan 1832 i Campbeltown som en gång i tiden kallades whiskyns huvudstad. I

slutet på 1800-talet bokstavligen kokade Campbeltown av whiskyverksamhet med över 30

verksamma destillerier. Campbeltown var då whiskyvärldens epicentrum med naturlig djuphamn och

gott om bönder som odlade korn. ldag är Glen Scotia ett av tre kvarvarande destillerier.

De övriga är Sprinsbank och Glengvle/Kilkerran). Glen Scotia har bytt ägare ett par gånger i det

förflutna. I dag ägs det av Loch Lomond Group.

Destilleriet använder mjukt vatten från Cross Loch och en kombination av orökig och lätt rökig sprit.

2015 bytte man ut hela sitt kärnsortiment när de nya ägarna klev in.

Glen Scotia Single Cask Oloroso Finish 2U555-5

Glen Scotia Distillery Single Cask

Destillera d: 201,4

Buteljera d: 2022 (maj/ju n i)

Malt: Orökt

Fatnumme r:21/655-6
Lagrad på: 1st Fill Bourbon Barrel

Alkoholhalt: ca 55,8Yo

Antal:296 flaskor

i7 är och 9-10 månader på 1st Fill Oloroso Hogshead

På etiketten kommer både LKWF loggan samt Malter Magasin loggan stå med.

Doft: Russin sötma och vanilj som kommer igenom, salt hö.

Smak: Sötman bryter igenom de underbara kryddorna, lite sälta

och i bakgrunden mörka frukter som russin och dadlar.

Avslut: Långt avslut med

på tungan. Lätt sötma av

i munnen och vill ha mer.
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Köllo: Stellsn Kramer,

Artikelnr: 5702601

en anings pepprighet som ligger kvar

dadlar. Det bara fortsätter och vattnas

Malter Magasin och Whiskynörden.



Bowmone

På ön lslay utanför Skottland finns hela 9 destillerier, troligen för att det länge var helt skattefritt att
tillverka whisky här. Bowmore, som även är namnet på öns största stad, grundades redan 1779 och
är ett av de sista destillerierna där man fortfarande använder sig av golvmältning. Drygt 40% av all
malt i produktionen mältas här och röks till en nivå på ca. 20 ppm (det ger en medelrökig whisky, inte
helt typiskt för rökens hemvist lslay). Övrig malt tas från Port Ellen Maltings på lslay. Vid Loch lndaals

strandkant ligger lagerhusen, en stor del av hemligheten bakom whiskyns havssälta.

Bowmore LSYO 43%

Doft: Med 18 år på nacken får trätonerna spela huvudrollen i glaset. Här finns möbelpolish, mörk

teak och utbränd kol. Vi hittar drag som känns närmast salta samtidigt som det är väldigt lite

fruktighet att bryta av med. Med ett par minuter i glaset framträder brynt smör, sedan kommer

frukten tydligare och toner av bakade och kanderade äpplen träder fram, liksom en kompott av röda

bär. Med röken och frukten i samklang framträder drag av behandlat läder och äldre skinn.

Smak: Här handlar allt om murrigt rökiga toner. Med åldern har den blivit snyggt inbäddad i whiskyn,

och ackompanjeras av kryddighet som påminner om lakritsrot, salmiak och nybränd cråme brOl6e.

Frukten drar mer åt mörka bär (björnbär/körsbär) men också mer citrus - den tidigare nämnda

engelska apelsinmarmeladen - iden långa eftersmaken. På det hela taget är Bowmore

flerdimensionell whisky som ger nya intryck för varje doft och smak.

Kul att veta om Bowmore

o Bowmore golvmältar fortfarande stora delar av sitt korn på gammaldags maltgolv.

. The No. l- Vault är världens äldsta lagerhus, i drift sedan 1779.

. Vid början av 2000-talet myntades begreppet FWP, som en mycket negativ

smakbeskrivning för Bowmores whisky. Den starkt parfymerade violsmaken som

många förknippade med Bowmore blev en konfliktfråga. Ägarbolaget förnekade

med eftertryck att whiskyn hade en parfymerad ton och hotade med rättsliga

åtgärder mot dem som spred dessa lögner. I dag är denna diskussion lika borta

som den blommiga smaken. Troligen berodde den på ett väl optimistiskt skuret

destillat där oönskade smakämnen påverkade spriten, eller på kontaminerade

fat.

. Under andra världskriget användes Bowmore som bas för det brittiska

flygva pnets u båtsfö rsva r.

. Den äldsta lslaywhiskyn som buteljerats är en 54-årig Bowmore. Den senaste

prisnoteringen är närmare sju miljoner kronor (mars 2020).

Köllo: Allt om whisky somt Whiskynörden.

18 en
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