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Vi har pratat med Jenny om hennes
resa från Falkenberg till Edinburgh
och om att jobba i hjärtat av whiskyindustrin.

Vi har mött Jon ”Jonny Fiddler” Beach
från Fiddler’s i Drumnadrochit och
pratat om hans bakgrund, whiskykorgen och hans Port Ellenmani.

Vi reder ut begreppen om rom med Kan man matcha vin och sparris? Världens mest prisbelönta vodka görs
Daniel di Zazzo från Herida Aurum AB Självklart säger Jeanette Gardner från i Skåne på Ellinge Slott. Vi har träffat
och Thomas Sundblom från Clydesda- Vinjournalen.se!
Master Distiller Stefan Magnusson.
le AB.
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Gemenskap, glädje, passion och
entusiasm!
Det känns som det var igår jag satt
och skulle skriva ned den där första
texten till Malter Magasin Nummer
1. Nu är vi redan framme vid nummer 10!

besöka Skottland två gånger och där
mött allt från CEO´s över gigantiska
dryckeskoncerner ned till helt nyanställda turguider som gör sitt första
skift på destilleriet. Tunnbindare med
45 års erfarenhet till Master Blenders
När detta projekt drog igång så var som precis har skapat sin sista whisky.
min vision att vi skulle skapa ett
whiskymagasin där personerna bak- Whisky förenar människor utöver ålom varumärkena och produkterna der, kön eller nationalitet.
stod i fokus. Jag personligen är genuint intresserad av vad människor har På sociala medier så rasar debatter
för bakgrund och vilka vägar som lett med hatiskt innehåll i en polariserad
dem till där de är då vi intervjuar dem. värld där ’vi mot dom’ är en stark drivkraft. Inget av detta återfinns inom
I dessa tio nummer så har vi träffat whiskytugget. Några dryckesgrupper
en bred flora av dryckespersonlig- på facebook har fler medlemmar än h en ri c mads en
heter från hela världen och även om vad vissa partier har i Sverige. Men C hefredaktör
kommer från den lilla byn Ullapool i i dessa grupper så är allt som oftast
nordvästra Skottland, som journalis- tonen stöttande och uppmuntrande,
ten Dave Broom, eller från Chennai i inte negativ och anklagande.
södra Indien som Amruts Ashok Chokalingam så klappar allas hjärtan för Det är denna gemenskap, glädje, passion och entusiasm som gör detta till
samma sak, whisky.
ett sådant fantastiskt roligt projekt att
Det spelar nästan ingen roll vem man jobba med!
pratar med inom denna bransch så är
det samma smittsamma entusiasm Nu tar vi sikte på nästa tio nummer!
man möter.
Sláinte!
Under våren så har jag haft lyckan att
4
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nyheter
Snart släpps
Ardbeg Drum

ARDBEG

SIGTUNA

Med inspiration hämtad från Islay, Ardbegs hem, och dess traditioner av firande och
festivaler, presenterar destilleriet en ny limiterad utgåva med karibisk twist – Drum
Limited Edition, som är en hyllning till Ardbeg Day. Den 5 juli 2019 finns utgåvan i Systembolagets sortiment.
Islay och Ardbeg kan än en gång stoltsera med ett tillskott i den prisbelönta
samlingen av Limited Editions. Ardbeg
Drum är en utgåva för alla som älskar
Ardbegs rökiga single malts.
Inspirationen till årets utgåva som bygger på öns traditionella firande av Ardbeg Day, som i år hålls lördagen den 1
juni, den sista lördagen på Islay’s Festival of Music & Malt. Förberedelserna
inför Ardbeg Day handlar om att skapa
en härlig karibisk karneval på den skotska ön Islay. Ardbeg Drum är karneval
i en flaska, och är den mest exotiska
whiskyn i Ardbegs historia med toner
av tropiska frukter så som bananer
och ananas från fat som tidigare lagrat bourbon och rom.
– Ardbes Days karnival handlar om att omfamna allt tropiskt, från musik och dans till
mat och mode, och vi är redo att frossa i
kultur och karaktär. Vi är mycket stolta och
glada att få presentera Ardbeg Drum som är
en hyllning till mixen av influenser som gör
Ardbeg till Ardbeg, säger Mickey Heads, destillerichef Ardbeg.
Ardbeg Drum är icke kylfiltrerad och buteljerad vid 46.5 ABV. Whiskyn har mognat på
både bourbon- och romfat, vilka har gett
whiskyn dess mörka och intensiva karaktär.
6
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Nytt från Sigtuna Brygghus
Sigtuna Brygghus har funnits med sedan
2005 och är en av pionjärerna inom de senaste årens svenska ölboom. Nu har de tagit fram en limiterad öl och låtit konstnären
Ragnar Persson tolka skogen. Ett tema som
går igen i både smak och utförandet av flaskornas etikett och tillhörande lådor.
Resultatet är två stycken öl av motsatt karaktär, där ”Sigtuna Skogen Dag” är en ljus ale
av kryddig och blommig karaktär där färgen
av orange kommer från nyponet. ”Sigtuna
I doften märks aromer av tallharts, mogna Skogen Natt” är istället en Imperial Porter
bananer och ananas. Smaken är intensiv av (8%) med rostad björk och blåbär, som fått
Ardbegs klassiskt rökiga tjära och kreosot symbolisera det mörka underliggande hotet
i kombination med kryddiga smaker från av naturen med skogsbränder som följd.
kryddnejlika, lakrits och ingefära. Eftersmaken är rik och komplex med toner av rök, Inför lanseringen av Sigtuna Skogen har man
mörk choklad, rökig vanilj och söta kryddor. låtit konstnären Ragnar Persson tolka respektive öl med skogen som inspirationskälla. Flaskornas etiketter och tillhörande låda
Arberg Drum finns i begränsad upplaga på är utformade efter det mytomspunna kring
skogen och dess mystik.
Systembolaget från den 5 juli 2019.
Artikelnummer: 40506
Pris: 1 099 SEK

Ölet släpps den 5 Juli på Systembolaget.

MACKMYRA

Mackmyra lanserar världens första whisky skapad av
Artificiell Intelligens (AI)

Microsoft har, tillsammans med finska
teknikkonsulten Fourkind och den prisade
svenska whisky-tillverkaren Mackmyra skapat världens första whisky framtagen med
artificiell intelligens (AI). Whiskyn presenteras i dag på tech-konferensen The Next
Web i Amsterdam. Detta är första gången
som ett komplext konsumentproduktrecept skapats med maskinlärning.
Möjligheterna för olika whiskysorter är
gränslösa – Master Blenders, som ansvarar
för whiskysmaken och receptutvecklingen,
kan spendera hela sitt liv med att smaka av
och experimentera för att skapa de bästa
möjliga smakerna. Det är här som destilleriet Mackmyra, grundat 1999, vill att AI ska
förstärka processen.
– Vi strävar alltid efter att utmana traditionerna i den mycket traditionella whiskyhan-

deln, och det är något vi på allvar tar fasta på
när vi utvecklar en whisky med hjälp av AI. Vi
ser AI som en del av vår digitala utveckling
och det är väldigt spännande att låta AI vara
ett komplement i produktionen av högkvalitativ whisky, säger Angela D’Orazio, Master
Blender på Mackmyra.
Detta är första gången som AI har använts
för att förstärka och automatisera den mest
tidskrävande processen av whiskyskapandet. Destilleriets maskinlärningsmodeller,
som drivs av Microsofts molnplattform Azure och AI cognitive services, blir matade med
Mackmyras befintliga recept, säljdata och
kundpreferenser. Med denna datamängd
kan AI generera över 70 miljoner recept som
den förutspår kommer bli populära och av
högsta kvalitet.
– AI kan påverka olika branscher globalt.

Vi ser framför oss att AI-system genererar
recept för sötsaker, parfymer, drycker och
till och med design på sneakers. Detta har
redan prövats på flera av områdena, men
storskaliga projekt sackar efter. Med detta
projekt visar vi hur AI kan användas för att
generera produkter som behåller andan, utseendet och känslan hos varumärket bakom
produkten, samtidigt som den representerar något nytt och unikt, säger talesperson
på Microsoft.
Att använda AI är inte bara snabbare än om
en person utför processen manuellt, men
tack vare algoritmens förmåga att granska
och beräkna stora mängder data kan nya och
innovativa kombinationer skapas. AI-lösningen är emellertid inte avsedd att ersätta
en Master Blender. Tanken är att whiskyn
ska genereras av AI med fortfarande förvaltas av en person.
MALTER MAGASIN NR 10 APRIL/MAJ 2019
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HIGH COAST

Origins – Ny
whiskyserie från
High Coast
Distillery
I maj är det premiär för en helt ny whiskyserie från High Coast Distillery. Origins är
en hyllning till världsarvet Höga Kusten, till
platsen, människorna och den norrländska
whiskyns ursprung.
Serien omfattar fyra utgåvor som var för sig,
i smak och stil, berättar något om Höga Kusten och vår whiskys särart.
Med Origins söker vi oss till våra rötter och
till vår whiskys unika egenskaper. Vi vill förmedla det norrländska, historien och platsen genom vår whisky. Det är berättelser
som går hand i hand, säger Henrik Persson,
Sälj- & Marknadsdirektör på High Coast Didoften av rök och eld.
stillery.

63

Den 17 maj släppte High Coast också en buteljering de kallar för 63.
Beläget på 63° N är High Coast Distillery ett
av världens nordligaste whiskydestillerier.
Precis där den 63:e breddgraden skär genom
ett av vårt lagerhus #3 har vi lagrat denna rökiga, unika buteljering i 63 månader.

63 består till 100 % av rökig whisky (63 ppm)
Nr: 82509-01: HAV (Oak Spice): 48 %: Pris: Nr 85021-01: ÄLV (Delicate Vanilla): 46 %: som har lagrats på 63 liters bourbonfat. I 63
månader. 63 decimeter ovan marken.
499 kr
499 kr
Säljstart 29e april i Beställningssortimentet. Säljstart 6e maj i Beställningssortimentet. 63 är tappad på 63 % ABV.
High Coast Distillery ligger just där älven blir Att vi kan göra en så elegant och mild whisky
hav och försvinner ut i viken, ut över värl- beror mycket på älvens kalla vatten som Alkohol: 63 % ABV
den. Budskapet HAV bär med sig är ekigt, hjälper oss att kyla vår process så att vi får Ålder: 63 månader
fram ett ytterst rent och finstämt rådestillat. Fenolhalt: 63 ppm
kryddigt och norrländskt.
Fat: Bourbonfat 63 liter, tillverkade av en
Nr: 33615-01: TIMMER (Peat Smoke): 48 %: BERG (Pedro Ximenez) lanseras i september tunnbindare född 1963
Antal flaskor: 6 854 st
i Beställningssortimentet.
Pris 499 kr
Flaskvolym: 700 ml
Säljstart 2a maj. Whiskyn finns i Systembolagsbutikerna närmast destilleriet och kan Berg är en whisky lagrad på Pedro Ximé- Pris: 863 SEK
beställas till samtliga butiker i landet. Tim- nez-fat, den sötaste av sherrysorter. Berg
mer är en rökigare whisky. Med TIMMER vill har samma färg som den norrländska röda 63 säljs i begränsad upplaga på ett femtiotal
vi hedra flottarna som kämpade mot älvens graniten som här och där går i dagen i den av Systembolagets butiker.
kalla vatten, som värmde sig vid pyrande el- dramatiska landhöjning som har givit upp- Artikelnummer: 40534-01
Pris: 863 SEK
dar och som drack sitt kaffe och sin halva i hov till hela Höga Kusten.
8

MALTER MAGASIN NR 10 APRIL/MAJ 2019

HERNÖ GIN

Hernö Sipping Gin 2019, Gin lagrad på fat från Ardbeg
Årets exklusiva lansering av Hernö Sipping
Gin #1.3 den 28 juni kommer med toner av
espresso, kola och en rökighet som dröjer
sig kvar tillsammans med ett avslut fullt
av kanel, frukt och enbär. Fat från Ardbeg
sätter en djärv prägel på årets begränsade
upplaga av Hernö Sipping Gin som i första
hand finns att köpa den 28–29 juni på High
Coast Whiskyfestival samt den 30 juni på
Hernö Gins Öppet hus i Dala.

karaktäristiska smaken av Hernö Gin som är
tongivande och möter torv, kola och päron.
Avslutningsvis kommer en rökig ton som
varar länge och blommar upp tillsammans
med enbär, kassia, frukt och salt, beskriver
Jon.

– Den ljusa och lätta färgen bedrar. Det här
är en intensiv gin i vår serie med fatlagringar från olika whiskyproducenter. I år har jag
låtit vår klassiska Hernö Gin mogna 21 dagar
på fat som tidigare använts av Ardbeg och
resultatet är den mest kraftfulla i serien hittills, berättar Jon Hillgren, Master Distiller
och vd på Hernö Gin.

Strategisk tanke att premiera besökare på
High Coast Whiskyfestival och Hernö Gins
Öppet hus.
Hernö Sipping Gin #1.3 lanseras High Coast
Whiskyfestival i Bjärtrå den 28 juni samt på
Hernö Gins Öppet hus i Dala den 30 juni. Där
kommer besökare att kunna provsmaka ginet och få första chansen att beställa. Veckan efter de båda eventen släpps de flaskor
som återstår till försäljning på Systembolaget. Drygt 1 600 flaskor kommer att finnas
tillgängliga på den svenska marknaden.

– Det du först känner när du smakar är den

– Hernö Sipping Gin är ett projekt som startade för fyra år sedan med grundtanken att

vi som lokalt företag vill bidra till en stärkt
besöksnäring i regionen. Med en unik produkt och en exklusiv möjlighet för besökare
att få första chansen att beställa ökar vi attraktionskraften ytterligare på två redan populära event. Det är vår grundtanke och vår
långsiktiga strategi, berättar Jon.
– Höga Kusten är i dag enligt undersökningar
ett av Sveriges hetaste resmål och vi hoppas
förstås att fler ska hitta hit. Välkomna, hälsar
Jon.
Alkoholvolym: 49,1%.
Lansering: Totalt 1 904 flaskor, varav drygt
1 600 flaskor kommer att säljas i Sverige. I
första hand tillgängliga för besökare på High
Coast Whiskyfestival den 28–29 juni och på
Hernö Gins Öppet hus den 30 juni.
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LOCH LOMOND

Loch Lomond släpper två nya
buteljeringar
Loch Lomond Distillery är huvudsponsor för
den anrika golftävlingen The Open, som i år
går av stapel i Portrush på Irland. De har, i
samarbete med golfambassadörerna Colin
Montgomerie och The Open vinnaren Darren Clarke, skapat två unika nya whiskys.

ålder – 19 år. Här har Micheal Henry tillsammans med Darren Clarke gett sig ut i lagerhusen och provat sig igenom ett antal fat för att
hitta de särskilt fruktiga faten som gömmer
sig där. Det är en boubonlagring som har fått
en finish på rödvinsfat, Claret – Bordeaux.
Den kommer i en snygg förpackning där karDen första whiskyn, The Open Special Edi- tan över banan på Portrush är avbildad. Bution 2019, är skapade med hjälp av fyra olika teljerad vid 50,3% och kostar från 150£
whiskystilar för att visa bredden som Loch
Lomond destilleriet klarar av. Loch Lomonds Tyvärr kommer dessa inte att släppas i SveMaster Blender Michael Henry visar stolt rige då utformningen av etiketten och det
upp en palett av frukter och rök i en härlig tydliga samarbetet med golf så strider dessa
blandning. Buteljen levereras i en grön för- mot Systembolagets regler...
packning som ska för tankarna till Skottlands
nationalsport – golf. Denna kostar från £37.
Den andra whiskyn, The Open Course Collection Royal Portrush, är en whisky med lite
10 MALTER MAGASIN NR 10 APRIL/MAJ 2019

MALFY

Pernod Ricard
köper Malfy Gin
Nu står det klart att Pernod Ricard köper
superpremium märket Malfy från Biggar &
Leith
Vad de betalade är hemligt men med tanke
på den starka hållning märket har i USA, UK
och Tyskland så var det med all säkerhet inte
billigt.
Malfy har fyra olika buteljeringar, Original,
Con Limone, Con Arancia samt Gin Rosa
Detta köp är det tredje i ordningen för
Pernod Ricard där de investerar i smaksatt
Gin. 2016 köpte de Monkey 47 och 2018 tog
de över den brittiska distributionen av det
Kanadensiska märket Ungava.

BRUICHLADDICH

PULTENEY

Old Pulteney Huddart
lanserades i maj

Bruichladdich och Nigab nya världsrekordhållare i whiskyprovning!
Att Bruichladdich är ett av whiskyvärldens
mest omtyckta destillerier framgick med
all tydlighet i förra veckan då vi bjöd in till
ett världsrekordförsök i Whiskyprovning. 2
283 personer hade anmält sig och inför representanter från Guinness World Records
putsades det gamla rekordet med 31 deltagare.
Världsrekordprovningen ägde rum på En Öl
och Whiskymässa i Göteborg som besöktes
av 25 000 personer. Därmed har mässan i
Göteborg etablerat sig som en av Europas
största i sitt slag. Rekordprovningen leddes
av Adam Hannett, som är Master Distiller
på Bruichladdich. Han guidade deltagarna
från scen och två gigantiska tv-skärmar genom de tre varumärkena Bruichladdich, Port
Charlotte och Octomore.

– Det var en mäktig upplevelse. Tänk att det
kommer nästan lika många människor på en
provning med mig och Bruichladdich som
det bor på hela Islay. Det är en höjdpunkt i
vårt destilleris historia och det känns såklart
jätteroligt för mig, helt oförglömligt, säger
Adam Hannett.

Old Pulteney Huddart är en helt unik rökig
Highland Single Malt som nu lanseras exklusivt på Systembolaget. Whiskyn är inspirerad från en gammaldags Old Pulteney-stil,
med en mix av sin karaktäristiska maritima
“sälta” i kombination av rök. Det unika med
Huddart är att den är lagrad på bourbonfat
som tidigare lagrat rökig whisky.
Old Pulteney lanserade i höstas sin nya single malt-serie i Sverige. Old Pulteney 15år,
18år och 25år går att köpa på Systembolaget men den sista pusselbiten Huddart fick
vi vänta några månader extra på.

Så vem var Huddart? Kapten Joseph Huddart
jobbade som hydrograf för The British Fisheries Society som var med och byggde upp
Att arrangera en sådan här gigantisk provPulteneytown i Wick. Han var också en inning är en enorm apparat och en logistisk
genjör och uppfinnare, bland annat så gjorutmaning av stora mått. Enbart att hälla upp
de Joseph Huddart en förmögenhet genom
tre sorters whisky tog fyra timmar.
att förbättra designen och tillverkningen av
rep.
– Det har såklart varit en häftig resa sedan
vi drabbades av den här idén till dess vi står
Old Pulteney Huddart Single Malt Whisky
här och faktiskt har slagit rekordet. Det trodPris: 499 kr
de vi inte riktigt att vi skulle klara, säger DaAlkoholhalt: 46%
vid Kringlund, Brand Manager på Nigab som
Antal: 1800 flaskor
representerar Bruichladdich i Sverige.
Artikelnummer:40511-01
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ABERLOUR

The Diageo Claive
Vidiz Collection
stannar i
Edinburgh
Diageo har gått med på att låna ut sin samling ”Diageo Claive Vidiz Collection” i ytterliggare 10 år, fram till 2029. Detta innebär
att du har gott om tid att besöka the Scotch
Whisky Experience i Edinburgh.

PLANTATION

Nu återlanseras Plantation Experience Pack på Systembolaget

Efter hög efterfrågan återlanserar nu topproducenten Plantation Rum sin exklusiva
förpackning med sex stycken dubbellagrad
rom från olika terroir. Plantation Experience Pack innehåller rom från Jamaica, Barbados, Trinidad, Guatemala, Peru och Belize,
Samling köptes av Diageo 2009 från den bra- och släpps nu återigen på flertalet Systemsilianske affärsmannen och samlaren Claive bolagsbutiker.
Vidizs och skeppades från Brasilien till Edinburgh.
Plantation är kända för sina högkvalitativa
och innovativa produkter där rom från utvalDen innehåller fler än 3,300 flaskor och det da destillerier valts ut, lagrats och blendats.
tog Claive 35 år att samla ihop dom.
Rommen får sin rika smak, finess, elegans
och struktur genom att de dubbellagrats
En av de verkliga dyrgriparna är en Bucha- på bourbonfat från respektive terroir i Karinan´s Whisky från 1897.
bien och på Ferrandfat hos Maison Ferrand
i Frankrike.
Fler än 1,5 miljoner människor har besökt
den permanenta utställning som är belägen Nu möjliggör Plantation återigen chansen att
alldeles intill Edinburgh Castel, längst upp på upptäcka nya romsorter genom relanseringRoyal Mile.
en av provningslådan Plantation Experience
12 MALTER MAGASIN NR 10 APRIL/MAJ 2019

Pack, en exklusiv förpackning innehållandes
sex romsorter för 449 kronor. Perfekt för
provning, till påskbordet eller som present.
När Experience Pack lanserades i höstas var
responsen överväldigande. Det känns otroligt roligt att få återlansera just de här sex
olika romsorterna från olika Terrioir, länder
och stilar. Plantation vill alltid bjuda på oförglömliga smakupplevelser och, något Experience Pack i högsta grad möjliggör, säger
Karl Wennberg, Portfolio Manager Spirits på
Spring Wine & Spirits.
De olika romsorterna präglas av sitt hemland
och tar med provsmakaren på en spännande och uttrycksfull smakresa av terroir och
dubbellagring.

HIGHLAND PARK

MACKMYRA

Hernö Jolie
Rouge Dry Gin
Highland Park Twisted Tattoo
I samarbete med den danska tatueraren
Colin Dale lanserar Highland Park en ny 16årig single malt whisky. TWISTED TATTOO
är destilleriets första whisky som har framställts genom att kombinera whisky lagrad
på Riojafat med whisky lagrad på first fill
bourbonfat.
Highland Park TWISTED TATTOO är en 16årig single malt och det senaste tillskottet
från destilleriet på skotska Orkneyöarna.
Whiskyn är inspirerad av ögruppens nordiska arv och vikingalegenden om Midgårdsormen som växte sig så stor att den kunde
slingra sig runt jorden och bita sig själv i
svansen.
Det är första gången som destilleriet har
framställt en single malt genom att kombinera whisky som har mogna på Riojafat med
whisky lagrad på first fill bourbonfat.

Inför lanseringen av TWISTED TATTOO inleddes ett kreativt samarbete med den danska
tatueraren Colin Dale, som specialiserar sig
på en särskild tatueringsteknik som utförs
helt på fri hand, utan maskin. För Highland
Park har han designat flaskans dekor och
förpackning. Colins studio, Skin & Bone, har
bidragit till en renässans för den bortglömda
tatueringstekniken från Norden, de amerikanska urinvånarna och den inuitiska kulturen.

Efter ett nytt övervägande anser Systembolaget att målningen av Härnösandskonstnären Hans Forsell är tillräckligt fantasifull för
att motivet som tidigare refuserats ska vara
godkänt och för att en lansering hos dem
ska vara aktuell.
Det här är ett mycket glädjande besked. Vi
vill ju att vår hemmamarknad enkelt ska
kunna ta del av hela den planerade serien
med kreativa tolkningar där Hernö Jolie
Rouge Dry Gin är först ut.
Det är länge sedan Jolie Rouge enligt myten
härjade hav och stränder i Karibien. Men berättelserna lever ännu kvar. Oavsett om det
var Jolie Rouge eller Jolly Roger som är upphovet till myten är historiens vingslag lika
starka.

TWISTED TATTOO efterföljer Highland Park – Det här är min egen tolkning. Hernö Gin
FULL VOLUME som lanserades på System- lagrat 21 dagar på romfat från Jamaica, så
bolaget i februari 2018.
här skulle det ha kunnat smaka för några
hundra år sedan. Kanske mörkt och litet reHighland Park TWISTED TATTOO 16YO finns belliskt, ler Jon.
tillgänglig hos Systembolaget från och med Det är första gången som destilleriet har
26 april, online och i utvalda butiker.
framställt en single malt genom att kombinera whisky som har mogna på Riojafat med
whisky lagrad på first fill bourbonfat.
MALTER MAGASIN NR 10 APRIL/MAJ 2019
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Text: Henric Madsen
Foto: Waterford Distillery

Waterford Distillery är
än så länge relativt okänt
även i whiskykretsar. En
bidragande orsak kan vara
det faktum att det är beläget
på Irland och då lite naturligt
utanför maltfantasternas radar.
Men om man nämner att det är ett
projekt som Mark Reynier driver, då
höjs ögonbrynen på de flesta. Mark
var den drivande kraften bakom att
destilleriet Bruichladdich på Islay
renoverades och öppnades igen år
2001.
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Mark har jobbat i fyrtio år inom dryckesbranschen där exakt hälften har
handlat om vin och den andra halvan
om whisky.
- Nu i år så är det faktiskt exakt då jag har jobbat lika länge med
whisky som jag jobbade med vin, säger Mark när vi pratar med honom via
facetime.
- Man kan säga att jag är uppvuxen med vin, berättar Mark. Min
far jobbade inom vinbranschen och
då främst med viner från Bourgogne
och han lät mig smaka redan från en
väldigt ung ålder. Faktum är att vi inte
fick börja äta vår söndagsmiddag inn-
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an vi kunde berätta vad det var för vin Single Malt.
- Men 1987 när jag besökte
i karaffen på bordet, skrattar Mark.
’The London Wine Fair’ så stötte jag
- Detta resulterade i två saker, fortsät- på en stor hårig karl från Skottland –
ter han. Jag har utvecklat en väldigt nämligen Jack Milroy. Han tog tag i
bra näsa för aromer och jag är väldigt mig och frågade om jag hade ett visitkort. ’- Om du har ett visitkort så kan
bra på att äta kall mat.
du vinna ett fint pris, en flaska whisky
När Mark började jobba så föll det sig som kostar £1,000 sade han.
- Jag trodde han skämtade, varnaturligt att han började på sin fars föken jag eller någon annan i min närretag.
- Mellan 1980 till 1985 så job- het visste något om whisky och att det
bade jag hos min far med att butelje- skulle finnas whisky för 1000 pund lät
ra vin, etikettera vin och skicka vin till oerhört.
kunder, minns Mark. Vi skickade fakMark hade desstiskt också en hel
värre inget videl tomma vinfat
sitkort så då tog
till skotska deJack ett av sina
stillerier.
egna, skrev dit
Marks namn och
1985 så beslutade
lade ned det i låhan att prova lyckdan med alla de
an själv och öppandra.
nade en vinbutik
tillsammans med
Några dagar seen kompanjon,
nare ringde Jack
Simon Coughlin, i
och meddelade
centrala London.
att han hade vunnit. Så han begav
Butiken hette La
sig till Soho och
Réserve och efter
till Jacks butik –
några år så hade
Milroy´s of Soho
en liten vinkedja
och blev gratuvuxit fram. Totalt
lerade av bägge
så hade de fem
bröderna Milroy,
butiker i KnightsJack och Wallace.
bridge,
Marble
- Det visade sig att det jag hade
Arch, Fulham, Hampstead och Belgravunnit var en flaska 50 årig Balvenie
via.
- Vi hade naturligtvis ett väl- som butiken hade buteljerat under
digt bra utbud av vin men de enda egen etikett.
spritsorterna vi sålde var några tjusiga
cognacer och en del äldre armagnacs, På ett bord i butiken så hade de också
ett gäng med fatprover som de erbjöd
berättar Mark.
Mark att prova. Han var inte särskilt
Whisky var ganska främmande för intresserad av att smaka men han ville
Mark vid denna tidpunkt, något som heller inte vara oartig när han precis
han delade med många andra. Om hade vunnit en så dyr flaska whisky.
- Jag provade dessa whiskys
någon drack whisky så var det blended whisky och det var sällan man såg som jag normalt provade vin och jag

”

”A whisky worth
a 1,000 pound,
bloody hell,
that’s extraordinary”

Den flaska Mark vann hos Milroy´s
of Soho. Balvenie 50år, destillerad
1937 och buteljerad 1987.
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minns att jag försökte hålla masken så
mycket som möjligt framför Jack och
Wallace. Smakerna var överväldigande och jag höll på att tuppa av. Röken,
tjärsmaken, ja det var hemskt, skrattar Mark.
- Men ett av dessa fatprov stod ut
rejält. Den hade allt det som man
söker efter i ett riktigt bra vin, fortsätter han. Den var helt i balans, perfekt frukt, taniner, kropp och ekighet.
Jag var helt förbryllad att sprit kunde
innehålla allt detta. Jag frågade vad
det var för magisk sort som de hade
stående på bordet och det visade sig
vara Bruichladdich.
När han gick hem från butiken så
minns han hur han kände som om han
hade snubblat över en begravd skatt.
En hemlighet som ingen annan i dryckesbranschen ännu hade fått nys om.
Han beslutade sig för att om de bara
skulle ha en whiskysort i deras butiker
så skulle det vara Bruichladdich.

Frankrike, berättar han. Jag hade tänkt
mig böljande fält, kanske ett Chateau,
öppna armar som skulle välkomna
mig till destilleriet. Ett tack för att jag
var en så trogen kund och kanske bli
erbjuden en tur runt.

ra. Han tänkte att om de verkligen har
stängt destilleriet så kanske det finns
en chans att de vill sälja det. Kanske
till honom.
- Jag tänkte att det inte skadar
att ställa frågan så jag skrev ett brev
till dem och frågade helt enkelt om de
Men det som istället mötte Mark vid ville sälja det till mig. Men de tackade
grinden till destilleriet var en skylt artigt nej.
som det stod följande på: Plant closed. No visitors at ALL!
Men Mark är inte den som ger sig i
första taget. Från 1989 så skrev han
ett brev varje år och frågade om
Bruichladdich var till salu. Under
årens gång så bytte destilleriet ägare
genom olika andra företagsköp men
destilleriet kom aldrig ut på den öppna marknaden.

”

”Det var genom
Jack Milroy och
Gordon Wright
som jag verkligen
fick upp ögonen
för Single Malt
Whisky”

Han gav sig ut på ett uppdrag att
försöka få tag i några flaskor, kanske eventuellt ett helt fat. Efter lite
grävande fick han reda på att Whyte
and Mackay var de som distribuerade
Bruichladdich i Storbritannien. Men
efter en kontakt med dem visade sig
att de ens knappt själva kände till att
de hade Bruichladdich i sin portfölj.
- Som sagt, nästan ingen brydde sig om Single Malt på den här ti- Byggnaderna var hårt eftersatta med
rost, växter på taket.
den, säger Mark.
- När jag stod där utanför grinEfter mycket jobb så kunde han till slut den så kom det en man gående inne
få stående leveranser av Bruichlad- på gårdsplanen och jag frågade honom om jag kunde få komma in och
dich Single Malt till sin vinbutik.
kika, jag var ju ändå en av deras störsMark blev mer och mer intresserad ta kunder. Men han sa bara: - No, but
var de producerade denna whisky och you can f**k off.
1989 beslutade han sig för att ta sig ut
Efter besöket var Mark både arg och
till Islay för ett besök.
- Jag hade en vision om att det besviken, men han hade också en
skulle vara som att besöka en vingård i känsla av att detta måste man föränd18 MALTER MAGASIN NR 10 APRIL/MAJ 2019

Samtidigt under denna tid så växte
också hans egna whiskyintresse, kanske främst efter att det kom in en herre i butiken och presenterade sig som
Gordon Wright.
- Gordon kommer från Springbankfamiljen och på den här tiden
så jobbade han med Cadenhead´s i
Campbeltown. Han hade med sig några varuprover med vad som kunde beställas.
Mark blev fascinerad av Single Cask
konceptet. Han tyckte att det var fantastiskt med tanken att buteljera enskilda fat, men efter ett tag så blev det
en irritation istället.
- Om jag hittade en helt fantastisk flaska whisky så var det ju omöjligt att ett halvt år senare köpa en till,
för då var ju det fatet slutsålt sedan
länge, säger Mark.
Efter att ha först upptäckt whisky genom Milroys of SoHo och sedan fött
upp ögonen för Single Cask whisky via
Cadenhead så blev Mark mer och mer
intresserade av vad man kunde göra
mer med whisky.
1996 så grundade Mark, tillsam-

Waterford kör med total transparens och kommer låta kornet och
faten föra deras talan.
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“We´ve gone thru all thi

then you don’t want to go and
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is effort with the barley,

d mess it up with the wood.”
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mans med Gordon Wright och Simon
Coughlin den oberonde buteljeraren
Murry McDavid.
- Namnet Murray McDavid
kommer från mina Skotska morföräldrar – Harriet Murry och Jock McDavid, berättar Mark. Murry McDavids
syn på det hela var att vi skulle arbeta
som inom vinbranschen. Där är det
aldrig enskilda fat som buteljeras utan
vinet skapas av flera olika fat. Du kan
aldrig köpa ett fat
med Chateau Latour eller Chateau
Lafite. Hela idén
är ju att få fram en
komplexitet som
inte finns i endast
ett fat.

Den 19 december 2000 kunde de genomföra köpet och destilleriet som
Mark hade haft ett klappande hjärta
för i över 13 år var äntligen på väg att
återuppstå!

”

Bruichladdich säljs
Mark hade en vision med Bruichladdich som han arbetade stenhårt med.
Men under 2012 så stod det klart att
styrelsen för Bruichladdich hade fått
ett erbjudande
om ett uppköp
som de inte kunde tacka nej till
från franska Rémy
Cointrea. Mark
motsatte sig en
försäljning och
stred in i det sista
att det inte skulle
Mark
berättar
genomföras, men
att han tänker
den 23 juli 2012
sig Singel Cask
så såldes destilleWhisky ungefär
riet.
som de gamla
- I wasn’t a
filmrullarna. En
happy bunny that
stillbild från en
day, let me tell
film säger inte
you, säger Mark
mycket, men sätmed allvar i röster man ihop fleten. Jag hade inte
ra så får man ett
fått gjort klart
sammanhang.
mitt jobb med
Denna
destilleriet och
enda stillbilden
kan vara suddig och inte säga något jag kände mig sviken av både mina
som helst om vad filmen handlar om. kollegor och vänner på ett personligt
Eller så kan den vara helt i fokus och plan, suckar han.
berätta exakt vad det handlar om.
Idén om Waterford utvecklas
Under flera år så slickade han sina sår
Bruichladdich äntligen till salu
Efter tio års brevväxling om att få köpa och funderade på vad hans nästa proBruichladdich så svarade helt plöts- jekt skulle vara. Han mindes då att han
ligt dess dåvarande ägare Whyte & hade haft ett samtal med BruichladMackay i januari år 2000 att de ville dichs General Manager Duncan McGillivray. De hade stått utanför desälja det.
- Svaret kom som en fullständig stilleriet en dag och pratat om piren
överraskning, skrattar Mark. Jaha, så som är belägen där.
- Jag minns att Duncan hade
nu vill de sälja. Då var det bara att ge
sig ut att hitta villiga investerare och sagt att den bästa malten som han
någonsin hade hanterat kom in med
en bank som kunde låna ut pengar.

”I wasen’t a
happy bunny the
day they sold
Bruichladdich,
let me tell you
that”
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båt till destilleriet direkt från hamnen Renegade Spirits
Under 2014 så grundades företaget
i Waterford, Irland.
Renegade Spirits av Mark, John MacDetta minne tände till en gnista i taggart and John Adams för att kunMark. Han började grubbla på känslan na ge sig in detta nya projekt. 2015
av oavslutade projekt och känslan av så köpte Renegade Spirits det gamla
att aldrig få ha gjort det riktigt ordent- bryggeriet av Diageo för 7,2 miljoner
pund.
ligt och fullföljt det till sitt slut.

”

Tanken på att sätta igång ett projekt Mark visste att det fanns pannor hos
Bruichladdich som inte användes och
på Irland växte mer och mer.
som ursprungligen kom från det obskyra destilleriet
Han nämner tre
Inverleven. Wash
aspekter
som
Still-pannan stod
gjorde ett projekt
i många år utpå ön riktigt inomhus utanför
tressant.
Bruichladdich
- För det
och Spritpannan
första så har de
förvarades i det
kanske världens
gamla Lochindaal
bästa korn, sädestilleriets lokager Mark.
För
ler i Port Charlotdet andra så var
te.
och är Irland lite
- Vi spendeav whiskyns Vilda
rade ett år med
Västern, fortsätatt bygga om loter han. På Irland
kalerna till ett
har det varit lite
destilleri, berätav ett duopol där
tar Mark. Då det
smarta John Teär ett bryggeri så
eling
sprängde
lämpade det ju
monopolet med
sig väldigt bra att
sitt destilleri och
bygga om till ett
öppnat upp för att
destilleri istället.
William Grant’s
Det är hypermokunde ta sig in
dernt med full
lite genom bakautomation. Det
dörren. Här fanns
är fullt med madet alltså oanade
möjligheter att göra något riktigt bra. skiner som man aldrig vanligtvis ser
För det tredje så fanns här ett Guin- på ett destilleri. Det är ljusår ifrån det
nessbryggeri som Diageo hade valt att fantastiska Viktorianska destilleriet
som Bruichladdich faktiskt är.
lägga ned 2014.

”Irland är lite som
whiskyvärldens
Vilda Västern.
Efter att smarta John Teeling
sprängde monopolet så finns här bara
möjligheter ”

Att Diageo valde att lägga ned bryggeriet var för de ville centralisera produktionen och ta det tillbaka till Dublin.
De byggde Waterfordbryggeriet 2004
för 40 miljoner pund och lade ned det
blott 10 år senare.

Det som var viktigt för Mark denna
gång var att ha kontroll, verklig kontroll, på allt som rörde produktionen.
Han ville kunna övervaka varje detalj i
processen och mycket av detta fick de
med i köpet av fastigheten då Diageo
MALTER MAGASIN NR 10 APRIL/MAJ 2019
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dral gör det möjligt att de kan ta emot
en gårds skörd, torka kornen och lagerföra det inom tolv timmar från att
de har skördat det.
- Vi har våra egna chaufförer
och vår egen torkanläggning för att
göra detta möjligt, berättar Mark. Under dessa tre veckor är det ett pusDet första som Mark ville arbeta med sel som heter duga med mer än 120
var själva kornet själv. Han gav sig transporter på små krokiga byvägar,
snabbt ut och letade efter gårdar som skrattar han.
skulle kunna leverera korn till destilleriet. De skulle behöva fyrtio gårdar De mältar sitt korn hos ett externt
mälteri som har
som vardera kunbyggt en ny lina
de sälja 130 ton
enbart för Waterkorn till dem om
ford. Det mältade
projektet skulle
kornet levereras
komma igång.
sedan i batcher
om 75 ton till deDet var slitigt men
stilleriet i Waterefter ett halvår så
ford.
kunde de konsta- Gårdarnas
tera att de hade
skördade 130 ton
skrivit kontrakt
korn blir 75 ton
med exakt 40
efter
mältning.
stycken. Då kom
Detta tar sedan
nästa fas. 130 ton
cirka tio dagar
korn direkt från
att omvandla till
fälten per gård
cirka 40 000 liter
måste lagras nåsprit som håller
gonstans.
en alkoholhalt på
70% vilket i sin tur
Det var ett uppenblir ungefär 230
bart problem vart
fat som vi lagrar i
man skulle lagervåra lagerhus, behålla ca 5 200 ton
rättar Mark.
korn som skördas
inom en tre veckVäl på plats i laors period.
- Jag har haft tur att stöta på gerhusen så har varje gård sin unika
fantastiska människor som har hjälpt position där hela produktionen av
mig lösa dessa problem, säger Mark. fat från just den gården lagras. Varje
Två av dessa är bröderna Dalton från gårds enskilda sprit tappas upp på en
Kilkenny. De insåg att vi måste bygga, rad olika fat. De använder sig av First
vad vi kom att kalla det, vår Maltkate- Fill och Virgin American Oak, First Fill
och Virgin Frensch Oak, en del söta
dral.
fat såsom port, sherry eller madeira
Maltkatedralen är ett enormt lager- viner.
hus som är indelat i fyrtio olika delar
där varje gård har sin del. Denna kate- Kombinationen av fat är lika för alla
verkligen har koll på allt som rör deras
produktion.
- När Diageo installerade all
denna övervakningsteknik var det för
att de ville effektivisera sin produktion, men vi använder samma teknik
för att göra saker saktare, säger han.

”

”Vi kommer aldrig
att prata om vättar,
irländska pysslingar eller annat krafs i
vår marknadsföring.
Det kommer att
handla om korn, ek
och destilleriet”
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Karta över en del av de gårdar på
Irland som levererar korn till destilleriet.
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Varje gård har sin egen plats i lagerhuset där deras skörd är omgjord
till 40 000 liter whisky som mognar.
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gårdars batcher, vilket gör att i slutända så kan de, om de vill, skapa en
single malt med whisky från enbart
en gård.
- En sak jag lärde mig hos
Bruichladdich var att det finns inga
genvägar när det kommer till att välja
bra fat. Därför har vi en stenhård policy när det kommer till just fat. Vi har
lagt ned så mycket planering, tid och
pengar på att hantera kornet så då vill
vi ju inte förstöra det med att välja billigare fat. Jag tror ingen kommer i närheten av det vi spenderar på högkvalitativa fat, säger Mark. Vi använder de
faten som jag är välbekant med från
mina dagar inom vin.

Bruichladdich är att hålla HUR vi tillverkar vår whisky i framkant, förklarar
Mark. Jag är så trött på PR byråer och
marknadsförare som framhäver Slott,
Tartan och helt omöjliga historier
om allt utom var och hur whiskyn är
tillverkad. Ända sedan Murry McDavid-tiden så har jag arbetat med transparens i allt som jag har jobbat med.
Jag kan lova att vi aldrig kommer att
prata om vättar, Irländska pysslingar
eller annat krafs i vår kommunikation.
Det kommer att handla om korn, ek
och destilleriet, klargör Mark bestämt.
Whisky kommer att släppas först
2020.
- När man startar ett nytt destilleri så börjar man egentligen på
noll, eller rättare sagt på – 3, skrattar
Mark. När vi körde igång med detta
projekt så var nästan inte ens konsumenterna med i planeringen då en
färdig produkt låg så långt bort i framtiden.

Efter att Bruichladdich hade kommit
igång igen så sprutade det ut buteljeringar med olika fatlagringar och finishes. Man kan säga att det var Mark
som experimenterade för att hitta rätt
senare.
- Det vi experimenterade med
på Bruichladdich har vi fulländat nu
på Waterford, säger Mark
Men han säger att tiden går fort och
nu måste de i alla fall börja skissa på
Vanlig distillationsjäst
en lansering, men han klargör att de
Idag använder de en traditionell de- inte kommer att buteljera för buteljestillationsjäst, helt enkelt för att de randets skull. Waterford kommer inte
vill låta kornet visa vad det kan. De vill att lanseras som en treårig-whisky.
inte trolla för mycket med jästen ock- Vi kommer eventuellt buteljeså, just nu.
ra några ’Single Farm Whiskys’ under
- Men man ska komma ihåg att 2020, enbart för att visa vad vi menar
vi befinner oss i ett gammalt bryggeri, är så viktigt med whiskyns terroir, säså allt är klart för att vi kan börja ex- ger Mark. Sedan kommer vi att bygga
perimentera med jästen också, men på från där. 2021 kommer vi kanske att
vi väljer att inte göra det just nu. Nu släppa en blandning mellan två gårdar
ska kornet och faten få visa vad de går och 2023 släpps en whisky som komför först, sen kanske vi börjar titta på mer att omkullkasta hela branschens
jästen, säger Mark.
upplevelse av vad whisky kan vara,
skrattar Mark.
Obalans i branschen
- Målet med hela detta projekt
Enligt Mark så råder det en tydlig oba- att i slutändan få visa vad äkta Singlans i whiskyvärlden mellan de som le Single Malt handlar om, när lager
producerar whiskyn och de som säljer på lager på lager av smaker och dofwhiskyn.
ter presenteras och skapar en whisky
- Det vi jobbar med här på som ingen någonsin ens har kommit i
Waterford och vad som drev oss på närheten av tidigare, avslutar Mark.
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My life in

Whisky
Text: Henric Madsen
Foto: Jenny Karlsson

För många som besökt Springbank
Distillery i Campbeltown under
2000-talet så är Jenny Karlsson ett
välbekant ansikte. Hon är svenskan
som flyttade från Falkenberg till en
av de mest svåråtkomliga städerna
i Skottland. Vi var intresserade av
att veta mer om hur hon hamnade på Springbank och hur hon
blev Global Brand Ambassador
för Glengyle.

- Jag tog en sip och var ganska
säker på att min pappa försökte döda
mig, skrattar Jenny. Det smakade bara
rök och inte bra.

Hennes första bekantskap
med whisky delar hon av
många andra. Hennes pappa erbjöd henne att smaka
på en Lagavulin 16 år.

Väl i Skottland så hade hon fått upp
ögonen för Single Malt efter att ha
provat en Highland Park 12 år. Hon
hade också varit på en resa till Islay
och då även kommit överens med

Efter att ha gått ur gymnasiet så gav
hon sig direkt ut i världen för att söka
äventyret! Hon hamnade i Paris i något år men 1997 gick flytten till Edinburgh. Hon jobbade på en resebyrå
men tröttnade på att sitta på kontor.
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rökiga whisky. Hon tyckte att whiskyindustrin verkade lite intressant och
2003 beslutade hon sig för att börja
plugga.
- Jag gick ju aldrig på något Universitet när jag var yngre så när jag
beslutade att börja plugga så fick jag
först läsa upp mina betyg, men sen så
började jag på Heriot-Watt, berättar
hon.
På anrika Heriot-Watt University läste hon ’Brewing and Distilling’ i två år
och fortsatte sedan med ’Food, Science and Technology i ytterligare två år.
- Så 2008 tog jag examen som
en glad 32 åring och en av de äldsta i
klassen, skrattar Jenny.
Efter utbildningen så fick hon ganska
snabbt ett jobb på Springbank i Campbeltown.
- Jag började jobba inom försäljning hos Springbank. Men på den
tiden så var det ganska ont om personal så även om min titel var Sales Executive så var det verkligen ’all hands
on deck’, berättar Jenny.
- Om det behövdes folk i affären, turguider eller jobb i destilleriet
så hoppade man in där man behövdes, fortsätter hon.
Idag har J.A Mitchell, de som äger
Springbank, Glengyle och Cadenheads, anställt mycket mer personal
och är nu Campbeltowns största arbetsgivare.
Hon bodde i Cambeltown från 2010
men när Jennys sambo Angus fick
jobb i Edinburgh gick flyttlasset dit istället. Hon började då att pendla mellan Edinburgh och Campbeltown. En
sträcka på drygt 30 mil genom
-Vi bodde i Edinburgh och jag
pendlade till Cambeltown, det var
ganska jobbigt, säger Jenny. Till slut
visste jag ju vart vartenda pot-hole
längs hela den vägen var.

J.A Mitchell var naturligtvis förstående i hennas situation och de förstod
att Jenny fick lov att flytta då Angus är
ingenjör och sådana jobb fanns inte i
Campbeltown.
- J.A Mitchell är ett väldigt familjärt företag och de gav mig tid att
hitta ett nytt jobb, förklarar Jenny. De
hjälpte mig till och med att leta.
2013 så började
hon på Wemyss
Malts, då var de
en
oberoende
buteljerar, men
redan efter ett
halvår så hörde
Springbank
av
sig och sa att de
gärna ville ha tillbaka henne. Men
denna gången att
jobbamed Glengyles Kilkerran
whisky.

”

”På Springbank
var det verkligen ’All hands on
deck’. Behövdes
man i butiken eller i destilleriet
så var det bara
att rycka in!”

Hon var naturligtvis hedrad av att
bli tillfrågad, men
klargjorde
att
hon inte kunde
flytta tillbaka till
C a m p b e l to w n .
De kom då fram
till en kompromiss.
- Jag kunde
ju inte flytta tillbaka så lösning blev
att jag jobbade i Edinburgh och reste
till Campbeltown en gång i månaden,
förklarar hon.
Jenny blev J.A Mithchells Area Sales
Manager för Kilkerran Single Malt
Whisky. När hon anslöt sig till projektet så hade de redan släppt nr 5 av deras ’Work in progress’-buteljeringar.
Hon jobbade stenhårt med lanseringen av deras nya buteljeringar.
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”

”Whiskykartan i
Skottland är ganska liten. Man lär
snart känna de
flesta inom
branschen.”

Bland annat så var det Jenny som kom
på idén att släppa ett dubbelnummer
av den sjätte buteljeringen. De släppte då både en bourbonlagrad såväl
som en sherrylagrad whisky. Detta
gjorde ju att de flesta köpte bägge för
att jämföra de olika lagringarna. Strategin var ett genidrag, då de dubblade
försäljningen direkt.
- Vi hade ganska fria händer och
om man hade en bra idé så stöttade
de oss till 100%, berättar Jenny.
Under denna hektiska tid så födde
Jenny dels sin första son och blev också gravid med sin andra.
- Nästan allt i livet kretsade
kring Kilkerran och nästa lansering,
berättar hon. När man var och handlade i Campbeltown så kunde man
stöta på en mashman eller Stillman
och snacka Kilkerran. Det gick så långt
att när jag var gravid och någon frågade ’- How´s your baby’ så började jag
direkt att berätta hur bra det gick med
nästa lansering, och glömde bort att
de kanske menade mitt barn i magen.
- Det var under den graviditeten som jag insåg att detta kommer ju
inte att fungera, berättar Jenny. Även
om jobbet var jättekul och intressant
så insåg jag snart att det inte kommer
ett gå att flänga jorden runt med två
små killar hemma.
Så under 2016 sade hon upp sig och
på hösten började hon arrangera
provningar i Edinburgh.
- Det blir många provningar på
svenska, och jag har även följt med
några svenska grupper på whiskyresor, berättar Jenny.
Whiskykartan i Skottland är ganska
liten och då Jenny har jobbat inom
branschen i flera år så känner hon
många personligheter väldigt väl.
- Mark Watt, som idag styr över
Cadenhead, har jag känt sedan han
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började på Duncan Taylor, eller vänta,
faktiskt ännu längre tillbaka, korrigerar hon sig. Faktiskt sedan SMWS tiden.
När hon var hemma och var mammaledig så plingade Douglas Cook från
GlenDronach på dörren. Douglas är
en gammal vän till Jenny och skulle
lämna en present.
- Jag öppnade dörren och var så
där klassiskt mammaledigsliten och
kände mig inte helt tipptopp.
Douglas frågade efter en stund om
hon kände sig lite sugen att börja jobba igen.
- Och då var jag verkligen mer
än redo, skrattar Jenny. Jag var superredo att komma tillbaka till jobbet
igen.
Brown-Forman hade precis köpt GlenDronach, BenRiach och Glenglassaugh
från Billy Walker och de var mitt inne i
omställningen efter köpet.
De behövde någon som kunde sitta på
kontoret och helt enkelt övervaka så
allt gick rätt till.
- Det var många som följde med
Billy Walker men det var också flera
som slutade, berättar Jenny. Jag skulle vara där några månader och jobba
några timmar i veckan. Men jag blev
kvar i ett och halvt år. Till slut så blev
det så mycket så det inte fungerade
hemma längre, förklarar hon.
- När jag bad om att få sluta så
erbjöd jag dem ett jag kunde frilansa
för dem om de behövde, och det nappade de på direkt. Så direkt efter jag
slutade så började jag jobba för dem
igen, men som frilans denna gång.
Uppdragen kan vara till exempel
som att stå i butiken hos Royal Mile
Whiskys eller hos The Scotch Whisky
Experience i Edinburgh och prata om
BenRiach, GlenDronach och Glenglas-

Jenny tillsammans med teamet från
Glengyle på hennes sista arbetspass
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saugh, eller åka upp till destillerierna i
Speyside och vara på plats under Sprit
of Speyside festivalen.
- Det är ju jätteroliga uppdrag,
skrattar Jenny. Jag får stå och snacka
whisky hela dagarna.

2016 så grundade Kirsty McKerrow
Edinburgh Whisky Academy. Det är
en akademi som utbildar folk inom
whiskyindustrin, eller de som vill försöka ta sig in i branschen.

”

De är ensamma om att erbjuda en
Hon åker också då och då ut på andra kurs som är godkänd av Scottish Quuppdrag runt om i Europa för att re- alifications Authority. Detta visar att
presentera andra destillerier som Kil- utbildningen är djupgående och dess
deltagare får en
choman, Arran.
riktigt högkvalitativ utbildning.
Brand
Ambas- Jag fick frågan
sadors Collection
om jag kunde hjälAuction
pa till med försäljUnder 2019 så har
ningen av kurser,
hon också blivit enberättar
Jenny.
gagerad i ’The AmOch det tackade
bassadors’ Collecjag självklart ja till,
tion”. Detta är en
så två dagar i veckvälgörenhetsaukan jobbar jag för
tion som bygger
dem.
på att branschens
- Även fast jag hade
whiskyambassapluggat på Harridörer och säljcheot Watts innan så
fer plockar fram en
gick jag EWA’s kurpå något sätt unik
ser också för att se
flaska som de sevad det var, och jag
dan auktionerar ut
måste säga att det
via Isabel Graham
är en väldigt bra
Yooll’s Whisky.acutbildning.
tion. 2018 fick de
in hela £10,150
Akademin erbjudsom gick till The
er också onlinekurBen.
ser, så även du som bor i Sverige kan
The Ben är en organisation som hjäl- ta del av utbildningen.
per folk inom restaurang- och hotellWhiskykorren
branschen.
- Tills idag har vi fått in mellan Om ni är en grupp som besöker Edin30 – 40 riktigt häftiga flaskor som ofta burgh så ta kontakt med Jenny då hon
är signerade av de här riktigt intres- ofta håller provningar för svenskar.
- Jag samarbetar med flera pusanta människor i branschen, såsom
bar runt om i Edinburgh så det är bara
Rachel Barrie.
att höra av sig så ska jag hjälpa till så
Årets auktion går av stapel i Augusti gott det går, avslutar hon.
och det är inga problem för svenskar
att vara med att buda!

”Vi har 30 - 40
riktigt unika
flaskor som är
signerade av de
riktigt intressanta människorna i
whiskyvärlden.”

Whiskykorren
http://www.whiskykorren.com/
Edinburgh Whisky Academy
https://www.edinburghwhiskyacademy.com/
The Ambassadors’ Collection
http://whisky.auction

Edinburgh Whisky Academy
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Jonny Fidd
Jon Beach A.K.a

Text: Henric Madsen

Cirka 30 minuter sydväst om Inverness, längs väg A82, ligger byn Drumnadrochit. Den är pittoreskt belägen intill den smått berömda sjön
Loch Ness. Här finns ett gäng hotell,
massor av Bed-and-Breakfasts, inte
minder två Nessie-muséer samt en
världsberömd whiskykrog och hotell,
nämligen Fiddler´s.
Idag ägs Fiddler´s av Jon Beach, även
han en smått berömd personlighet i
whisky kretsar. Restaurangen har funnit här sedan åttiotalet, men det var
först under senare delen 90-talet som
whisky kom in i bilden.
Vi besökte krogen i mitten av april
38 MALTER MAGASIN NR 10 APRIL/MAJ 2019

2019 och träffade då Jon och fick senare tillfälle att få en längre intervju
med honom om sin bakgrund, Fiddler´s och hans brinnande Port Ellen-intresse.
Det var Jons far som upptäckte restaurangen via kontakter. Han hade jobbat
en längre tid inom Hilton-koncernen
och var ansvarig för en rad av deras
hotell runt om i världen. Han hade
planer på en enklare tillvaro efter pensionen och sökte efter ett projekt som
han kunde bygga vidare på. Det var
så han blev delägare i Fiddler’s. Efter
några år så löste han ut kompanjonen.
- Det var då hela hans familj
blev involverad, skrattar Jon. Min sys-

dler
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ter började först jobba där, men
sedan flyttade jag dit också. Jag
hade ett eget företag och jobbade deltid på restaurangen,
men jag insåg ganska snart att
restaurangen och hotellet skulle gå bättre än vad mitt företag
någonsin skulle göra.
Jons far hade en vän som ägde
en whiskybutik i Aviemore och
man kan säga att den butiken
är orsaken till att Jon är som
han är idag. Den är sedan
länge nedlagd nu, men under
sent 80-tal och tidigt 90-tal så
försåg den honom och hans far
stadigt med whisky.

om i baren och göra detta till en upplevelse för alla.

”

Det första de byggde i restaurangen
var något de kallade ’The Malt Whisky
Library’. En flaska från alla då aktiva
destillerierna, från Aberfeldy till Tullibardien.
- Detta har
med tiden spårat
ur en del så nu har
vi whisky absolut
överallt, skrattar
Jon. Jag försöker
att alltid köpa de
första buteljeringarna från alla nya
destillerier, vilket
jag har lyckats förvånansvärt
bra
med.

”Vi insåg att det
var löjligt att endast bjuda upp
Jon brukade även
ha minst en flaska några få utvalda,
från alla stängda
destillerier i Skott- så istället byggde
land också, men
genom åren så har vi om restaurangpriserna blivit för
höga för att det ska
en och bjöd in
vara möjligt.
-Om jag lyckalla.”
as köpa en flaska

Även innan hans far gick in som
delägare i Fiddler’s så hade han
en stor whiskysamling. Denna
flyttade de till restaurangen och
inredde ett stort på övervåning.
Där kunde bjuda upp vänner
och bekanta samt intresserade
gäster.
- Vi hade en ganska stor
samling av SMWS-buteljeringar, Scotch Malt Whisky Soceity,
förklrar Jon. Även jag ställde
mina flaskor upp i det rummet
och när jag började intressera
mig för oberoende buteljera- för 400 pund så
re så var det främst SMWS som måste jag sälja varje glas för 30 till 40
pund, förklarar Jon. Och det är svårt
låg nära till hands.
att ta de priserna i restaurangen. De
SMWS hade ofta provningar i In- riktiga whiskynördarna som bara måsverness som ligger bara 20 min te prova allt åker ju hellre till Limburg
från Drumnadrochit. På dessa eller till Old & Rare i Glasgow än till
provningar så kunde man dels Drumnadrochit.
prova whisky men också köpa
Även om de hade mycket whisky i sin
den på plats.
- Även om det var kul att bju- samling 2002 så lade de in en order
da upp folk i vårt whiskyrum så hos Gordon & MacPhil för att fylla hylinså vi efter ett tag att det var lorna som ännu inte hade whisky.
- Jag minns att vi beställde
ju löjligt att bara låta några få
utvalda ta del av dessa flaskor. whisky från G&M för 2500 pund. I
Det var då vi beslutade att vi den leveransen av cirka fyrtio flaskor
skulle sätta upp hyllor runt ingick bland annat några 1965 Glen-

Sharing drams with friends
Överst: Jon med whiskyförfattaren
Charles McClean
Mitten: Jon med den välkända ’bloggaren’ Serge Valentin som driver
whiskyfun.com
Botten: Jon med Angus MacRaild, whiskyexpert och skribent på
bland annat scotchwhisky.com och
thewhiskysponge.com
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rothes och 1970 Bruichladdich, skrat- vandringsled som heter The Great
tar Jon. Idag får man betala det för en Glen Way. Det är en 117 kilometer
lång vandringsled som löper mellan
flaska.
Fort William och Inverness.
- Det är väldigt många som går
Ingen brist på besökare.
De har en hel del stamkunder från an- på denna vandringsled varje år och vi
dra länder som besöker restaurangen är väldigt engagerade i att hålla denna
några gånger per år och Jon försöker led öppen, förklarar Jon. Dessa besöalltid ha något nytt och intressant när kare köper ju självklart inte så mycket
whisky men de övernattar på vårt hode kommer.
- Som jag sade tidigare så kan tell och äter i vår restaurang, och alla
vi inte köpa in de superdyra flaskorna, gäster är lika viktiga för att även hålla
men bara för att något är intressant baren öppen.
behöver det inte betyda att det är
dyrt, säger Jon. Vi köper in en hel del Fokus på Highlands.
Då Fiddlers är begamla flaskor på
läget i Highlands så
auktioner men då
slår Jons hjärta lite
kanske sådant som
extra för just dende stora samlarna
na region.
inte är intresse- Vi fokuserar välrade av. Obskyra
digt mycket på de
buteljeringar från
destillerier vi har
70-talet eller äldhär i trakter så som
re buteljeringar av
Balblair, Pulteney
blended whisky.
med flera. Men
kanske främst Glen
Man kan ju tycka
Ord, säger Jon.
att Drumnadrochit
Glen Ord säljs ju
ligger lite väl avknappt i Skottland
sides för att driva
då de har fokus på
en restaurang men
Asien, så jag måste
där rättar Jon till
åka till destilleriet
snabbt.
och köpa direkt på
Turister
plats, berättar han.
som kommer till
Skottland hamnar
På restaurangen så
allt som oftast i
erbjuder de väldigt
Edinburgh. Men
många olika färdiom de tar sig någa provningar. Det
gon annanstans så
är det Loch Ness som står högst upp kan vara fyra olika Highlands till exempå listan och Loch Ness ser man bäst pel. Eller sex olika Speyside eller Islay
ifrån Urquhart Castle. Och för att kom- whiskys. De som är vana att dricka
ma till slottet från Inverness så måste whisky köper ju naturligtvis ofta ’by
man passera oss, skrattar Jon. Så även the dram’ men nyfikna gäster väljer
om vi ligger en bit ifrån de stora stä- ofta en färdig flight.
- På så vis får vi sälja mer whisky
derna så kommer det busslaster med
per tillfälle, men gästen får också en
turister varje dag.
lärorik upplevelse. Dessa små provFör cirka 20 år sedan så skapades en ningar är väldigt populära.

”

”Om man som
turist tar sig ut
ur Edinburgh så
hamnar man allt
som oftast vid
Loch Ness, och
Drumnadrochit
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Jon Beach th. tillsammans med
Doug McIvor från Berry Bros & Rudd
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Port Ellen: Diageos skiss på renoveringen av Port Ellen Distillery, Islay
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Jon är även en stor fantast av Brora och Clynelish och när de erbjuder
något speciellt så tar han gärna en
tur upp för att handla, något han förmodligen hade gjort även om han inte
hade haft Fiddler´s.
- Jag är ju löjligt förtjust i Clynelish och nu när det var The Highlands
Festival så passade jag på att besöka
destilleriet då de hade en unika flaska
till salu enbart för festivalen som jag
köpte till restaurangen. Men för att
vara helt ärlig så hade jag åkt dit i vilket
fall, skrattar Jon. Jag älskar destilleriet
och tycker även att det är fantastiskt
att de nu har valt att restaurera Brora
också. Det är viktigt för hela regionen
att det destilleriet väcks till liv igen.

gäng Port Ellen i baren som han bjöd
på och han köpte ständigt nya flaskor
av Frank. Han hade aldrig en tanke på
att spara någon butelj då det var ju en
så pass billig whisky.

”

När det var dags att fylla på baren inför säsongen 1999 så åkte han ned till
Frank för att köpa fler flaskor, men då
hade Frank chockhöjt priset.
- Han beklagade sig men sade
att nu kostade varje flaska 50 pund,
säger Jon. Så på
sex månader hade
whiskyn blivit femtio procent dyrare.
Man bör ju ha sett
Port Ellen
Även om Jon är sett stort fan av varningsklockorClynelish så är det inget mot na ringa redan då,
den kärlek han har för Port El- skrattar han.
len.
- Att jag föll för Port Ellen Detta var då Sukär så enkelt som att min mam- hinder Singh prema heter Ellen, skrattar Jon. cis hade lanserat
Då när jag hade mitt andra sin onlinebutik The
företag så brukade köra förbi Whisky Exchange
min fars vän Franks whisky- och Drumnadrochit var en av fem byar i Skottland som
butik nästan varje vecka.
hade valts för försök med att bygga ut
Vid ett av dessa besök runt bredband.
- Vi hade en fantastisk uppkopp1996 så hade Frank fått in
en laddning med Port Ellen ling och jag satt hela tiden och uppdafrån 1983 buteljerad av Sig- terad mig på The Whisky Exchanges
natory Vintage, den billiga utbud, vilket resulterade i en hel del
köp till fantastiska priser, säger Jon.
varianten på 46%.
- Frank visste att jag gillade Lagavulin och andra Is- Jon köpte dels till sig själv, dels till balay whiskys, berättar Jon. ren och dels för att spara till framtiFrank förklarade att det den.
- Men jag är nog världens sämvar ett nedlagt destilleri
på Islay som han trodde sta Port Ellen samlare, skrattar han.
att jag skulle gilla. Jag lita- Jag har ju en förmåga att öppna mina
de ju på Frank och köpte sex flaskor så jag har en gigantisk samling
flaskor för 26 pund styck, skrat- av tomma flaskor.
tar han.
Independent Whisky Bars of Scotland
De närmsta åren så hade han alltid ett Fiddler´s tillsammans med sex andra

”I am the worlds
worst Port Ellen collector as I
tend to open the
bottles...”

MALTER MAGASIN NR 10 APRIL/MAJ 2019

47

oberoende whiskybarer i Skottland,
The Highlander, The Bon Accord, The
Dornoch, The Ardshields, The Malt
Rooms och The Artisan, har gått ihop
för att dels kunna köpa och dela på fat
dels för att kunna köpa intressant flaskor.
- Vi har fått ihop en bra spridning över Skottland och tillsammans så har vi
ju musklerna att
kunna köpa väldigt bra fat. Vi har
redan buteljerat
en Single Cask
Highland Park och
en Arran och en
Bellachin på gång,
berättar Jon.

”

Magisterexamen. Om man ser de som
verkligen är framgångsrika inom branschen så är det de som både kan producera såväl som sälja whiskyn.

En av orsakerna till att Fiddler´s och
Jon har vunnit priset så många gånger
är just det att han ser till att de som
jobbar bakom baren verkligen vet vad
de pratar om.
- Det inte sällan att man mötts
av personal bakom en bar som knappt
vet om de har en whisky på hyllan, säger Jon. Vi arbetar stenhårt med att
utbilda vår personal, jag har till exempel två tjejer nu som ska till Edinburgh
gå The Scotch Whisky Experience´s
kurs i Edinburgh nu i juni. Vi bjuder
också in personer från destillerier för
att hålla utbildningar och provningar
här på plats i Drumnadronicht. DetPrisbelönt restau- ta är ju en win-win situation, klargör
Jon. Vi får kunnig personal och de får
rang
SSLTN är ett stort en utbildning och ett stort kontaktnät
nationellt magasin i branschen.
för hotell och restaurangbranschen Många som Jon har haft som anställi Skottland. Varje da har gått vidare inom branschen
år så delar de ut och jobbar idag på en massa olika popriser till de bästa sitioner.
- Fiddler’s är en riktigt bra grohotellen och restaurangerna i Skottland, ett pris som Jon har vunnit fyra grund om man är intresserad av att
gånger. Fiddler´s ställer upp i tävling- börja jobba inom branschen, skrattar
en i år också, men det kommer inte Jon. Men det är också ett riktigt bra
ställe att njuta av en god middag och
vara Jons namn som kandiderar.
- I år så kommer vi att represen- en fantastisk whisky. Alla era läsare är
teras av en ung kille som jobbar här mer än välkomna att komma och bei sommar på Fiddlers, berättar Jon. söka oss, avslutar Jon.
Han kommer från byn och har precis
fått sitt diplom i Kemi och kommer att
börja läsa Brewing & Distilling i September. Om han vinner så är det en
extra bonus att ha det på sitt
CV när han har gjort sin

Att ha välutbildad personal
bakom bardisken
är en win-win situation.
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Riddarn

av Rom
Text: Henric Madsen

Vi på Malter Magasin är ju nyfikna på
de flesta ädla drycker och rom är ju
absolut en av dessa. Tyvärr så är vår
kunskap om denna nektar från ytterst liten. Så för att bredda vår uppfattning har vi pratat med två av Sveriges kanske mest kunniga personer i
ämnet, nämligen Thomas Sundblom
på Clydesdale AB och Daniel di Zazzo
från Herida Aurum AB.
Rom har länge haft ett ganska skamfilat rykte kring sig i Sverige, att det
är mest en drinkingrediens. Vem känner inte till Rom & Cola? Det dröjde
många år innan man hörde talas om
’sippin rum’ – alltså rom som ska avnjutas ren.
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Thomas Sundblom
Clydesdale AB
Daniel di
Zaz
Herida Au zo
rum AB
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Om man ser till romförsäljning i Storbritannien så har det stigit med nästan 50% sedan 2012 och intresset och
försäljningen har ökat markant även i
Sverige.

smaker.

Diagrammet här till höger har det
franska samarbetsorganet Spiridom
tagit fram och det ger en väldigt bra
överblick i var man som konsument
När man närmar sig rom för första kan börja leta efter just sin favorit
gången så kan det vara svårt att få ett rom!
grepp om denna lite brokiga dryck. I
Skottland så har man länge arbetat Men låt oss börja med en presentamed en indelning så konsumenten tion om vilka Daniel och Thomas är
ska kunna få en överblick varifrån och hur de började att arbeta med
vissa smaker och dofter kommer. De rom.
delar upp landet i fem större områden, Speyside, Highlands, Lowlands,
HER IDA GR UNDAS
Campbeltown samt Islay. Även om
Daniels väg in i rombranschen kom till
det är ganska uppluckrat vid det här
av en slump kan man säga.
laget så ger det i alla fall en hint om
- Att jag började med rom var
vart man ska leta efter, låt oss säga,
en riktig tillfällighet, berättar Daniel.
rökig whisky.
Jag kommer från byggbranschen ursprungligen och har rötter på Gran
När det gäller rom så är det svårt för
Canaria, svensk mamma men pappa
konsumenten att få grepp om hur rom
är Canarie.
från de olika stilarna smakar och doftar. Här följer en väldigt grov indelning
Daniel träffade och lärde känna sin
på vad du kan förvänta dig från de olipappa först i vuxen ålder och en av
ka stilarna.
pappans bästa vänner drev destilleriet Arehucas.
- Under fler år så tjatade de på
Rhum - D en f r a n s ka s til e n
Denna typ av rom är ofta tillverkad av mig att jag skulle börja importera rom
färsk sockerrörsjuice och är karaktä- från Gran Canaria och tillslut så tänkte
ristisk med sina blommiga och tropis- jag att det kanske kunde vara kul att ta
ka fruktsmaker. Kan påminna en del hem några produkter på hobbybasis,
säger Daniel.
om armagnac och cognac.

Ru m - D en en g e l s k a s til e n

Rom från länder som tidigare har varit brittiska kolonier produceras oftast
från melass. Dv.s den tjocka sirapsartade substansen som utvinns från saften av sockerrör. Denna stil har ofta
stora och fylliga smaker.

Ron - D en s pa n s ka s til e n

Rom från spanskinfluerade länder
produceras också i stor utsträckning
med melass. Denna rom är oftast åt
det söta hållet med väldigt avrundade
52
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Med tiden så växte hobbyverksamheten och idag har Herida en bred
romportfölj
- Vi vill inte köpa vår rom från
de stora grossisterna i Europa utan vi
vill jobba nära producenterna. Så idag
jobbar vi med bland andra Don Pancho i Panama och Fredric Bestell på
Mauritius.
Namnet Herida, som råkar betyda
’sår’ på spanska, är initialerna från de
tre killar som startade företaget från
början: Henrik, Rickie och Daniel

Spansk
stil
ron

cuba
puerto rico
dom ican republic
ven ez uela
guatem ala
n icaragua
pan am a
colum bia
peru
costa rica
ecuador

RHUM

Fransk stil

MA R T INIQ UE (AO C (R HUM CLÉM EN TE, RH UM J.M ...)
G UA D E L O UPE (R HUM DA MOISEAU)
MA R IE GA L E NT E
HA IT I
F R E NCH G UYA NA
R É UNIO N
MA UR IT IUS

Fruktig
elegan t

o l j ig

ko m pl e x

int e ns iv

terroir

b l o m m ig
sk ar p
k r aftful l

lätt

rum

Engelsk stil

kryddig

ru nd

nav y

le va nde

S OL E RA
söt

m ö rk

sm ör i g

tun g

ja ma ica
ba r ba d o s
t r inida d & t o bag o
jung f r uöa r na
at ig ua
s t. l ucia
br it t is k a g uya na (dem erara)
ma ur it ius
Diagram av Spiridom
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Precis då gick deras samarbetspartner
i konkurs och de stod utan importör
igen. De försökte med en annan importör i Skåne men även här så uppstod problem.
- 2006 så beslutade vi att skippa
mellanhänderna och starta en egen
importfirma istället, säger Thomas.
Jag hade tidigare sålt min livsmedelsCLYD ES DAL E g r un da s
butik så jag hade tid att satsa och seThomas har en helt annan bakgrund dan dess har vi kört på.
än dryckesbranschen han också. Han
var tidigare livsmedelshandlare. Cly- I början så tog de in nästan allt de
desdale ägs av honom och Robin kom över i sin portTucek, de har känt varandra sedan följ, enbart för att
90-talet.
kunna erbjuda så
- Om man var nyfiken på whisky mycket som möjoch rom som jag var på 90-talet så var ligt. Idag har de ca
inte Systembolaget särskilt intressant, 800 produkter.
berättar Thomas. Men internet var
- En av orsaganska nytt och där hittade jag en site kerna till att vi har
som hette www.blackadder.com.
ett så stort utbud,
- Det där med företagsnamn är
viktigt, flikar Thomas in. Jag fick tipset en gång att ett företagsnamn ska
egentligen inte säga något om vad
man bedriver för verksamhet. Som
med vårt namn, Clydesdale, det säger
inget om vad vi pysslar med.

”

Jag satte upp ett
mål att bli bäst i
Sverige på rom,
något jag naturligtvis förstår
aldrig kommer
att hända.

både med rom såväl som whisky,
går tillbaka till min
bakgrund
som
handlare, berättar
Thomas. När en
kund går och handlar mat så har denna en lapp med
kanske tio – tolv
varor. Men butiken
har mellan 5000
och 15000 produkter. Det är detta
- Thomas Sundblom
tänk som vi har vi
Tillsammans så vände de sig till ett på Clydesdale också, fortsätter han. Vi
företag som tog in mycket öl i Sverige har garanterat något för alla.
och lyckades övertala dem att ta över
importen av Robins produkter.
- På den här tiden hade Robin, R OM TAR FAR T i Sv er ige
förutom Black Adder, också Old Malt Vad det gäller Sverige så är Daniel di
Cask från Douglas Laing, berättar Tho- Zazzo övertygad om att varumärket
mas. I samma veva så kom vi också Ron Zacapa var det som gick i bräöver Sazerac portföljen och sålde Rip schen för rom i Sverige.
Van Vinkle tokbilligt, om man jämför
- Även om båda jag och Thomot i dag, ler Thomas.
mas har krigat på nu i snart 10 år med
De sålde inga mängder men nog så provningar och mässor runt om i lanmycket så det började snurra igång. det så måste jag säga att det var just
Thomas började beställa whisky och
rom via nätet från denna sida och han
bestämde sig för att kontakta den där
Robin som drev siten, bara för att berätta att ha gillade hans produkter.
- Robin hade kontakt med några svenska killar som hjälpte honom
att komma in på den svenska marknaden. Men efter något år så framkom
det att det samarbetet inte fungerade. Det hade börjat försvinna saker
och det vara bara problem, fortsätter
Thomas. Så Robin bad mig om hjälp.
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varumärket Ron Zacapa som var det
stora dragplåstret när det kom till att
förändra svenskarnas uppfattning om
vad mörk rom är.
- När den kom till Sverige så var
det många som höjde på ögonbrynen
och sa’- Va, kan rom vara så här, det
här är ju gott på riktigt’, fortsätter Daniel. Sen kan vi diskutera hur mycket
vi vill om Zacapa är en rom eller vad vi
tycker om den, men varumärket slog
ett stort slag för mörk rom, det är helt
klart.
Clydesdale har haft rom länge i sin
portfölj men hållit en medvetet låg
profil.
- Vi har köpt något fat då och då
från Robin Tucek, säger Thomas. Och
så har det har blivit några flaskor från
Berry Bros & Rudd, men det är först
de senaste åren som det börjar
hända grejer på riktigt.

T H O M AS TIPS A R
English Harbour är kanske
känd i världen som en drinkbas, men jag tycker att den är
fullt värdig att bara sitta och
smutta på, säger Thomas.
Vår utmaning är att locka
över whiskyfolk till att
även våga prova något
som inte är whisky.
Och då är denna English Harbour perfekt.
En klassikt torr Engelsk stil med fem års
lagring från ön Antigua.
English Harbour
40%
Antigua Distillery Ltd
Artikel nr: 87066
Pris: 398 :56
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inget utöver det, säger Thomas. Jag
satte upp ett mål att bli bäst i Sverige på rom vilket jag naturligtvis förstår aldrig kommer att hända, men jag
måste iallafall kunna mycket om det
här ämnet. Hur lär jag mig mycket om
rom? Jo man måste prova massor av
det, fortsätter han

De började bygga ut sitt sortiment
med rom och när de var ute på mässor
så passade Thomas på att prata med
de andra som hade rom i sin produktportfölj.
- Det var också
så jag träffade Daniel
för övrigt, berättar Thomas. Jag har också pratat med våra ’sparring
partners’ i Göteborg
om att vi måste stå på
barrikaderna och skrika ut budskapet om
vad rom kan vara. Ungefär så som först Thomas Kuuttanen, sedan
Robin Tucek och till
slut jag gjorde för tjugo
år sedan när det gällde
whisky, fortsätter Thomas.
- Vi måste få ut
budskapet att det finns
rom som man inte behöver en diabetesspru- Daniel d
ta för att dricka, säger
han lite skämtsamt.

”

Jag vill v
kämpa
kategorie
för jag äl
stil

När Thomas noterade en ökad
försäljning av rom så kände att
han måste utveckla romsidan på
Clydesdale och han började med
sig själv.
- Steg ett var att JAG måste
lära mig mer om Rom, säger
Thomas. Och jag började som
många andra, genom att
söka på nätet. Men jag
upptäckte ganska snart
att det fanns inget matnyttigt. Jag ville ju veta
hur pannorna såg ut,
vart destillerierna ligger Både Thomas och Daniels hjärtan
men det som fanns var klappar lite extra för rom men deras
otroligt knapphändigt.
syn på vad som är ’riktig rom’ skiljer
sig en del. Thomas lutar åt att ’rikHan
pratade
med tig’ rom ska vara raka rör utan några
branschkollegor men tillsatser medan Daniel däremot kan
upptäckte att deras tänka sig en sötad rom, om man bara
kunskaper var på sam- berättar det på etiketten.
ma nivå som hans egen.
- Jag vill verkligen kämpa för alla
- De kunde de kategorier av rom för jag älskar alla
grundläggande tillverk- stilar, säger Daniel. Och jag vill absoningsprocesserna men lut inte utesluta någon romproducent

bara för att de tillsätter 30 gram socker per liter i sin rom. Man ska komma
ihåg att sockret fungerar också som
en smakförstärkare. Men däremot så
vill jag att man ska vara mer transparant, klargör Daniel
- Här håller jag helt med, säger
Thomas. De flesta vet ju om att vissa
romsorter är sötade, men det viktiga
är ju att det förklaras på etiketten.

Inom EU så finns det ett lagförslag
som reglerar den tillåtna sockerhalten
i en rom också. Det som har diskuterats är att det max får vara 20 gram
socker per liter.
- När de kom fram till 20 gram
per liter så har de sneglat lite på Kuba
och hur de producerar rom där, säger
Daniel.

En annan förändring som man kan se
De är rörande överens om att transpa- är att även producenterna har börjat
rens saknas nästintill helt inom rom- ändra sättet de presenterar sin rom.
Fler och fler buteljerar på fatstyrka,
branschen.
eller vattnar ned sin rom till ca
Sen om kunden gillar 46 – 50%.
- De rommärken som har
en söt eller en torr stil
på rom är inget som varit populära fram tills bara
Daniel och Thomas vill för ett år sedan är de vanliga på
ta ifrån dem, det är ju 40%, säger Daniel. När jag börnaturligtvis upp till var jade handla med rom så var det
och en och tycka vad svårt att hitta några producenter
som buteljerade med någon höde vill.
gre alkoholstyrka. Då fick man
sig till de franska öarOR E DA I B R A N - bege
na i Karibien. Men nu ser
man ju mer och mer av
SCHEN
Klassificeringen och ka- dessa produkter, även i
tegoriseringen av rom Sverige.
är något hela branschen också försöker få Detta är något som Clyfram en klarhet i. Det desdale gärna jobbar
är inte bara svårt för med också. Det och Singkunderna, det är också le Cask eller Single Cane/
svårt för importörerna Single Estate.
di Zazzo
- Vi vill gärna komatt förmedla vad det är
för rom i flaskan när det inte finns nå- ma så nära ett ursprung
på en panna som möjligt,
got tydligt förhållningssätt.
- Just med klassificeringen så avslutar Thomas.
finns det ju krafter inom branschen
som sliter rätt hårt med att få bukt på
den här oredan, säger Thomas. Du har
ju WIRSPA (West Indies Rum & Spirits
Producers’ Association) och ACR (Authentic Caribbean Rum). Där är det
främst Anthony Bento på ön Antigua
och English Harbour samt Richard Seale på Barbados och Foursquare som
är de främsta förespråkarna.

”

verkliga
för alla
er av rom
lskar alla
lar!

DA N IE L TIPSA R
Jag skulle vilja tipsa om Don
Panchos Origenes 18 år.
Den står för den klassiska
kubanska Spanska stilen
med väldigt lite sötma.
Den görs visserligen i Panama men i sann kubansk
anda.
Don Pancho är idag över 80
år men tillverkar fortfarande rom.

Don Panchos Origenes
18 år
40%
Bodegas Esfer
Artikel nr: 84035
Pris: 749 :MALTER MAGASIN NR 10 APRIL/MAJ 2019
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Spa

- en omöjlig kom

Text: Jeanett
Redaktör Vinjo
https://www.vin
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arris

mbo med vin?

tte Garder
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njournalen.se
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Många håller nog med om att sommaren nu äntligen har kommit! Det
betyder också mängder av fräscha
grönsaker som vi antingen gör hela
rätter av eller serverar som ett tillbehör.

med ”fel” vin bli en olustig kombination i gommen. Tomatbaserade pastarätter kommer helt att utplåna fina
röda eller vita viner och att en ung röd
Zinfandel eller Syrah är att föredra i
detta fall. Det kan bara finnas en primadonna på middagsbordet, antingPå Vinjournalen får vi nog ingen heta- en vinet eller maten. Fundera på vad
re fråga från våra läsare än: ”Vilket vin du vill ska glänsa? Är det din paradrätt
ska jag välja till min middag?” Många eller en fin Chateau Margaux?
tycker att det är svårt att para ihop
mat och vin och att det känns som att Vad som är mest förvånande i sammanhanget är att vi ofta gjort olika
ta en lott.
matchningar till en tradition. Ta exemMen det kan vara extra knepigt att pelvis ost och rött vin som några tyckhitta rätt vin till vårens primörer, någ- er är ett perfekt radarpar som passar
ra exempelvis är sparris, brysselkål, ihop, medan andra aldrig ens skulle
broccoli, blåmögelost, kronärtskock- välja ett rött vin till osten. En fin röd
or, tomater, blomkål och även grönkål Bordeaux tappar omedelbart sin livssom de senaste åren blivit så poppis. gnista tillsammans med övermogna
Alla dessa grönsaker innehåller mer ostar.
eller mindre svavelsyra och i kombination med vin kan det bli en helt olustig Men låt oss titta lite närmare på en
kombo och man kan till slut få toner ganska vanlig grönsak en delikatess
som har säsong just nu. Det är sparris!
av bränt gummi eller ruttna ägg.
Men varför skulle sparris just vara så
notoriskt svårt att matcha ihop med
Endast en primadonna
Kryddad mat kan också tillsammans vin?
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Vi ska titta på varför.
Sparrisen kan kokas, grillas, stekas,
läggas i paj – kort sagt, sparris är en
välmående och mångsidig grönsak
som man verkligen kan göra mycket
av. Sparris är underbart att bara äta på
egen hand, men inte om man serverar fel vin. Inte ens soja, choklad eller
tomat har ett lika stort förakt för vin
som just sparrisen har.

Beska och syra

Den klorofylldrivna gröna sparrisen
kan förstöra det mest perfekta vinet
och denna grönsakspinne har en lätt
bitter smak som gör det svårt att hitta rätt vin, men när det blir en perfekt
matchning, då blir det underbart!
Sparrisen är energisk och kan växa upp
till 7 cm bara på en enda dag om vädret är fint. Sparris innehåller ”sparrissyra” som mestadels består av svavel
som kan ge en kort, metallisk bismak
och ibland också en grässmak, tillsammans med vissa druvor och viner.
Det finns olika typer av sparris och
den finns i flera färger – hur skiljer sig

dessa åt tillsammans med vin? Och gastronomisk upplevelse.
om man serverar en krämig ostsås till, Sparris kan också kombineras med
fisk, kött eller skinka. Några exemblir inte sparrisen ’vinvänligare’ då?
pel på rätter är pocherad lax med
Men tänk syra! Syran är din vän, inte smörsås, italienska tunna skinkskivor,
din fiende. En guldregel kan vara att en grillad kalvkotlett… det blir på nåman matchar vinet till den mest fram- got sätt alltid elegant på tallriken när
trädande smaken i maten som ofta sparris är med. Ta sedan en fräsch och
innehåller syra och i många fall får fruktig Sauvignon Blanc exempelvis,
så är lyckan gjord. En annan trevlig
man faktiskt experimentera lite.
parning med en krämig sparrissoppa
Av någon anledning fungerar just de är en kyld och torr sherry möjligtvis
tyska syrliga druvorna riktigt bra. Vi- en Fino eller Manzanilla. Då smakar
ner med en rund och vacker syra och allt både nötigt och gott.
fulla med fruktiga aromer som päron,
äpplen, nötter och blommor: Silva- Enkla knep
ner, Grüner Veltliner, Weißburgunder, Det finns förstås genomgående bra
Grauburgunder och Rivaner (Mül- knep när man lagar sparris för att hjäller-Thurgau).
pa till med att matcha sparrisen ihop
med vin. Du kan till exempel
I princip brukar man säga att sparris • grilla sparrisen så att den blir knainte går ihop med alltför tanninstin- prig
na rödviner och helst inte heller med • servera med en sås som till exempel
gröna druvor som Sauvignon Blanc hollandaise
eller Chardonnay. Men stopp ett tag! • dutta på en krämig dressing eller lite
Om man lägger en klick smör på spar- smör
risen och har en köttig Chardonnay i • välja ung sparris som ännu inte hunglaset då kan man ju få en fantastisk nit suga till sig för mycket av syran

De sparris som vi kan hitta i Sverige
brukar vara
den vita – den klassiska sparrisen, en
delikatess med söta och bittra smaker
den lila – med rika aromer och lite
mer åt det bittra hållet
den gröna – intensiv färg med intensiva aromer
Det finns precis finns många olika
sparrisrätter som det finns stilar av
”rätt ” vin och slutligen så kanske man
faktiskt alltid kan hitta rätt vin till sparrisen. Om maten är bra och vinet är
bra är chansen stor att de två kommer
att fungera tillsammans. Eventuellt
kanske man bara justera kryddningen lite, ta lite mer salt eller en lite extra citronskiva. Ta fram ditt favoritvin
och skaka lite salt över sparrisen eller
pressa över en citronskiva balansera
alla smaker, så kanske det fungerar?
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Sparris, smörvinäg
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grett och bresaola
Vit sparris hanteras något annorlunda än den gröna och denna rätt
är en perfekt aptitretare.
•
•
•
•
•

1 knippe vit asparges
lite havssalt
4 matskedar smör
1 msk citronsaft
1 msk sherryvinäger

Ansa sparrisen och skär bort ca 1 tum av ändarna med en vass kniv.
Skala sparrisen hela vägen från botten 2/3 upp med en grönsaksskalare men försiktigt, så den inte bryts.
Häll ungefär 2 cm vatten och koka upp det i en stekpanna.
Salta.
Lägg sedan i sparrisen och koka ca 5 minuter tills den är mjuk.
Under tiden smälter du smör i en liten kastrull på medelvärme.
Häll över det smälta smöret i en skål och vispa i citronsaft och
sherryvinägern.
Lägg försiktigt över sparrisen på en tallrik och ringla över
smörvinägrett. Servera med några skivor bresaola.

Fritz Russian River Chardonnay
Systembolags nr: 6649
349 kr

Så typiskt traditionell kaliforniskt Chardonnay från Clayton Fritz och vinmakaren Brad Longton hos Fritz Underground Winery AVA Russian Valley i Sonoma. Fritz
Russian River Chardonnay är ett fräscht och livligt vin,
aningen lite syrlig citron som matchar smör och citronvinägretten. Den ljusa lätta syrligheten ger en rik
silkeslen konsistens med subtila smaker av flinta, en
käck söt smörighet av crème brûlée och toner av citronswiss och apelsinskal blandas med gula, mogna
äpplen, nektarin, pigga kryddor och möjligtvis ett
stänk av en vaniljböna eller två. Mjuka dofter av rostad ek. Medelstor kropp och fyllig syra ger en mycket
läskande Chardonnay som har en fin lång finish.
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Frittata med s
Du gör denna frittata med potatis, sparris, ärtor och ost, förslagsvis i en avlång ugnsfast form som är c:a 35 x 25 cm stor.
•
8 fasta potatisar
•
knippe grön färsk sparris
•
5-6 vårlökar
•
3 dl frysta ärtor
•
olivolja
•
6 ekologiska ägg
•
mjölkgrädde (blanda 1,5 dl mjölk och 0,5 dl vispgrädde)
•
salt och svartpeppar
•
cayennepeppar
•
150 g riven västerbottenost

Koka potatisen livligt i 5-6 minuter, så att den fortfarande är lite fast och inte
helt mjuk.
Låt kallna och skala. Skär potatisen i skivor.
Skär vårlökarna i tunna strimlor.
Lägg ärtorna i en skål med varmt vatten några minuter och låt sedan vattnet
rinna av.
Ansa sparrisen och skär bort nedersta 2 cm. Skär sparrisen i mindre bitar.
Rosta sparris, vårlök och ärtor i olivolja i 10 minuter i en stekpanna på låg värme till sparrisen är nästan mjuk.
I en bunke vispar du ihop ägg, mjölk, salt, peppar, i med lite cayennepeppar
och riven västerbottenost.
Smöra den ugnsfasta formen och bred ut ett lager av den skivade potatisen.
Fördela de andra grönsakerna ovanpå och häll över äggsmeten jämt över.
Grädda i nedre delen av ugnen i 200° i 20 minuter tills frittatan stelnat och fått
fin färg.

Vilarnau Brut Nature Organic
Systembolags nr: 7731
95 kr

Till frittata provar vi ett gott och prisvärt bubbel! Här är en spansk, ekologisk
cava från strax öster om Barcelona och gjord på de lokala druvorna druvorna
Macabeo, Xarel-lo och Parellada. Just dessa druvor passar väldigt bra till grön
sparris! Ett härligt helt torrt och fräscht komplex cava utan någon tillsats av
dosage och med ljusa, fina bubblor och trevlig mousse. Vinet har en fruktig
och elegant doft med toner av päron och gula plommon. Vilarnau har en certifierad eko-produktion på samtliga vingårdar. Det betyder att inga kemiska
bekämpningsmedel och ingen konstgödsel används.
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Text: Henric Madsen
Foto: Purity Vodka AB

Drygt fem kilometer söder om Eslöv i Skåne ligger Ellinge Slott. Slottet byggdes en gång i tiden som en
försvarsborg och ligger alldeles intill
Bråån. Man tror att grundstomme är
ända från 1400-talet. Det renoverades under 1950-talet och idag hyrs
delar av gården ut till olika företag,
bland annat Purity Vodka – en av Sveriges mest prisbelönta vodka sorter.
Vodka är stort. 520 miljoner lådor á
sex flaskor säljs varje år i världen vilket
betyder att 200 flaskor vodka förbrukas varje sekund. Detta gör att en fjärdedel av all världens spritförsäljning
är just vodka.
Idén bakom att bygga ett premiumvodkadestilleri på den skånska landsbygden fick Thomas Kuuttanen under
sent 90-tal. Thomas kommer ju kanske
som bekant från whiskyvärlden men
han hade också ett intresse för sprit i
66
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allmänhet. Han hade
tittat lite bakåt hur
det såg ut historiskt
med spritproduktion
i Skåne och upptäckte
då att alla gårdar av rang
hade ju ett eget bränneri,
och så även Ellinge Slott.
Thomas tyckte att nästan all vodka
var väldigt slätstruken och till stor del
likadan. Han började bolla en idé om
att producera en egen, kraftfullare
vodka. Och då kanske även använda
delar av sina kunskaper från whiskyvärlden.
Han tog kontakt med Leif Nyhammar som fick i uppdrag att
konstruera en unik uppsättning pannor som skulle klara av att producera en extremt smakladdad vodka.
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Resultatet blev en kombinationspanna av en pot still och två kolonnpannor. Varje kolonn har åtta ’våningar’
så en körning genom pannorna ger en
sprit som är destillerad 17 gånger.
Namnet ’Purity’ kommer helt enkelt
från att den vodka de kokar är helt
’Pure’. När de kokar sin vodka så spar
de endast själva hjärtat av destillationen och destillerar det vidare i kolonnpannorna. Det är det som gör Purity
unika. Just det faktum att de använder
sig endast vad de kallar ’The heart av
the heart’ – den
absolut renaste
och mest kraftfulla delen av hela
destilleringen.
När den färdiga
vodkan sipprar
ut ur deras guldiga spirit safe så
är dofterna och
smakerna så koncentrerade att de
måste blanda ut
det med en neutral vetesprit och
mineralrikt vatten
från Kinnekulle
innan buteljering
sker.

Genom bekantas bekanta så fick Stefan frågan 2012 om han skulle kunna
tänka sig att börja jobba deltid med
att framställa sprit också.
- Jag hade ju ett intresse av
whisky redan med en liten samling
flaskor där hemma. Och skillnaden på
att producera diesel eller koka sprit är
inte så långt ifrån varandra, skrattar
Stefan.

”

”Vi använder endast ’The Heart
of the Heart’ den absolut renaste delen.”

Master Distiller Purity Vodka
Idag är det Stefan Magnusson som
jobbar som Master Distiller på Purity
Vodka. Magnus har en lite annorlunda
bakgrund mot många andra man möter i denna bransch
- Jag kommer från raffinaderibranschen från början, berättar han,
när vi möter honom på grusplanen utanför destilleriet vid slottet.
- 2006 så började jag jobba på
en biodiselanläggning. Rapsen växer ju på åkrarna här kring Eslöv och
så pressar man den till olja som man
sedan raffinaderier, förklarar Ste68

fan. Dieseln som vi producerade gick
främst till traktorer och tyngre fordonen.
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Stefan.

Han blev ihopkopplad med Thomas Kuuttanen
men Thomas i sin
tur skickade vidare Stefan till Leif
Nyhammar. Leif
har tidigare jobbat som labbchef
på Vin & Sprit då
de hade produktion i Falkenberg
- Leif hade
experimenterat
ett tag med att
ta fram olika destillat i pannorna
som han och Thomas hade ritat
och byggt, säger

Leif var lite skeptisk först att ta emot
Stefan men efter att han hade gått ett
tag som ’lärling’ så kom de väl överens om hur man kokar vodka på bästa
sätt.
Processen
Processen ser ut om följande. Den
nioprocentiga mäsken av vete- och
kornmalt pumpas in till pot still pannan. Mäsken värms så att den börja
ånga, och håller då en alkoholhalt på
21 procent när den pumpas upp till

Ellinge Slott utanför Eslöv är hem till
Purity Vodka.
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den första av de två kolonnerna.

naturligtvis mäsken, denna är det en
bryggare som gör åt Purity.
- Det är ju egentligen ett öl som
vi destillerar och ingen är lika bra på
att sätta en mäsk som en ölbryggare,
säger Stefan. Han gör en mäsk efter
vårt recept där vete är en stor del,
men också korn.

Vätskan faller ner till den första våningen och förångas genast då på det
hundragradiga golvet. Ångorna kyls i
våningens tak och blir åter till vätska
som droppar ner till nästa våning. Så
fortsätter processen i sjutton steg. Till
slut kommer det ut en 80-procentig
alkohol som sedan förs tillbaka till pot Hela produktionen på Purity är 100%
still pannan så upprepas proceduren ekologisk. De skulle även vilja vara
hundra procent lokala också men det
igen.
är svårt i nuläget.
- Allt spannmål vi använder
Den slutgiltiga produkten är en extremt smakrik och fyllig 96-procentig är ekologiskt och det gör det tyvärr
svårt att verka 100% lokalt. Men det
vodka.
är något vi jobbar
- De två
på. Vi pratar med
kolonnerna med
våra leverantöåtta våningar varrer och några lodera är orsaken
kala bönder som
till att vi kan säga
förmodligen ska
att vår vodka är
kunna levererar
destillerad
17
vete och korn från
gånger, förklarar
trakterna.
Stefan. Åtta plus
- En proåtta i kolonnerna
ducent bör kunoch så enkelpanna komma upp i
nan. När vi gör 34
batcher med fem
så späder vi första
ton och då börjar
körningen med
det bli intressant
lite vatten och kör
för oss. Då kan vi
en gång till, då har
mälta vårt eget
vi fått 34 gånger.
vete och få den
Och så gör vi om
sorten vi vill ha.
det en gång till så
kommer vi upp i
Mäsken
från
51 gånger.
bryggaren levereras i batcher om
När han rektifierar destillatet så går 6000 liter som räcker till tio körningar
det i stort sett av sig själv. Hela an- i destilleriet. Av 6000 liter mäsk så får
läggningen är uppkopplad så han kan de ut 600 liter ’kropp’ som alltså innei praktiken styra pannorna med hjälp fattar huvud och svans.
av en iPad.
- Just idag är det lugn körning Huvudet kör de igen, men svansen
när jag ektifierar, men när jag kokar slänger de direkt.
- Det är lite synd att vi inte anmäsk så är det desto mer att göra, säger Stefan. Då måste man ju ha koll på vänder svansen, men det är något
som vi kikar på om vi inte kan åtgärda,
huvudet och svansen.
berättar Stefan.
Mäsk
Grundstommen till deras vodka är ju

”

”Åtta våningar
gånger två - plus
enkelpannan ger
oss 17 destillationer.”
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När det kommer till när svansen ska
klippas så är Stefan med och luktar
och kontrollerar.
- Vi har ingen fast skärningspunkt utan jag ser ju när alkoholhalten börjar gå ned då gäller det att vara
med, förklarar han. Ibland kanske något har hänt med mäsken och då gäller det ju att se till att klippa tidigare
än vanligt.

haft en hög kolonn, men med tanke
på huset vi huserar i så blev det denna
design istället.

Det är gott om plats i själva ’pannrummet’ med en rejäl betongplatta som
själva destillationsutrustningen står
på.
- Om vi skulle vilja bygga ut och
installera en till anläggning så har vi
redan tagit höjd för det och sett till att
Han måste också ha stenkoll på tem- det finns plats, säger Stefan.
peraturen. Om pot stillen körs bara en
tiondels grad för Även om Purity är ett etablerat och
varmt så kan det välkänt varumärke så verkar de relaskumma över till tivt dolt på den svenska marknaden.
den första kolonDetta beror främst på att 80 – 90% av
nen.
- Hela ap- allt de producerar går till USA. De är i
paraten är så väl- en expansiv fas och ska försöka ta sig
byggd att man har in i flera stater.
kontroll på varenda tiondel, säger På Systembolaget hittar du både Purity Vodka Ultra Premium 34 samt PuriStefan.
ty Vodka Connoisseur 51 Reserve.
Att
bränna
6000-liter mäsk I september 2017 så valde de att säntar cirka fyrtio ka priset på Purity Vodka Ultra Premitimmar. Den för- um 34, från 481 kronor till 298 kronor.
sta dagen tar det Detta för att fler ska få uppleva smalängre tid för att ken av en fantastisk smakvodka i en
värma upp hela klass för sig.
anläggningen
men ju varmare
det blir desto snabbare går processen.
- Jag kör ut en batch under fyra
dagar, säger Stefan. På måndag startar jag upp produktionen med två körningar och så kör jag längre dagar på
tisdag och onsdag med tre körningar
vardera. På torsdag är det avslutande
körning samt diskning och på fredag
kan jag rektifiera, men det beror lite
på leveransschemat, berättar Stefan.

”

”USA är den stora marknaden.
Cirka 80 - 90
procent går till
staterna.”

Orsaken till att de har två kolonner är
takhöjden i lokalen de är i. Byggnaden
som står på Ellinge Slotts ägor är nämligen K-märkt – i alla fall exteriören.
- Vi skulle lika gärna kunnat ha
72
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Concubine
Du behöver:
1 del gurkvatten (1 gurka + vatten)
1/2 del pastis eller absint
3 delar Purity Vodka
en skvätt sockerlag
Som dekoration:
1 skiva gurka
1 torkad chilifrukt
Gör så här:
Gurkvatten: Strimla gurkan tunt, lägg i en mindre kanna och fyll
upp med vatten. Placera i kylen och låt stå svalt i minst 2 timmar.
Sila innan upphällning.
Cocktail: Häll pastis/absinthe i ett glas och rör om. Fyll på med
gurkvatten, Purity Vodka, sockerlag och isbitar. Dekorera med en
tunt skuren gurkskiva på tandpetare. Addera en torkad chili för
extra krydda.

The Rosemary Hound
Du behöver:
1 del rosmarin-sockerlag (4 kvistar rosmarin, 1/2 dl strösocker, 1/2
dl vatten)
2 delar Purity Vodka
1/2 del röd grapefruktjuice
Som dekoration:
1 skiva röd grapefrukt
1 kvist färsk rosmarin
Gör så här:
Sockerlag: Koka upp vatten och socker i en kastrull. Lägg i rosmarinkvistarna och koka i ytterligare fem minuter. Plocka bort kvistarna när sockerlaget svalnat.
Cocktail: Häll sockerlag, Purity Vodka och röd grapefruktjuice i en
isfylld cocktailshaker. Skaka väl och servera över iskuber. Dekorera
med en skiva röd grapefrukt och en kvist rosmarin.
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nytt nummer ute JUNI/JULI 2019:
Följ oss på sociala medier!
facebook.com/maltermagasin
instagram.com/maltermagasin
www.maltermagasin.se

