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Även om det nu ser ut att en fjärde 
våg med Covid rullar in över Europa så 
är vi mång som har börjat återgå till nå-
got mer normalt liv. Vi börjar försiktigt 
öppna upp våra hem igen och bjuda in 
gäster för middagar och kalas. Och då 
är ett ämne uppe på tapeten igen som 
knappt någon har hör ttalas som sedan 
vintern 2020 – bjudwhisky.

Ofta så hör man whiskyfolk prata om 
bjudwhisky och inte sällan så hör man 
kommentarer som ”- Jag har en Famous 
Grouse hemma som bjudwhisky, det rik-
tiga godiset behåller jag själv”. Det är ju 
lite som att servera fiskpinnar till sina 
gäster i matsalen och själv smygäta côte 
de boeuf i köket!

 Men samtidigt förstår jag om man 
inte kanske vill dra av folien eller skära 
av vaxet på den där magiska flaskan som 
du har jagat ett halvt liv. Men vad är då 
en bra bjudwhisky? Det är en komplex-
fråga som man nästan måste bryta ned i 
några enklare frågor. Vad gillar gästen för 
whisky? Gillar gästen whisky överhuvud-
taget? Rökigt? Orökt?
 Om någon visar ett litet intresse av 
whisky så tycker många att det är väldigt 
roligt att blåsa öronen av denna genom 
att hälla upp ett glas med Laphroaigh 
10yo Cask Strength. Chansen att du har 
skapat en whiskysyster eller whiskybro-
der för livet är liten i det fallet – förmod-
ligen har du skrämt bort dom för alltid. 
Men även en sliskig blended med på tok 
för mycket ung grainwhisky kan vara lika 
skadlig!
 Här gäller det att hitta en balans 
men som inte gräver ett hål i plånboken! 
I stället för att bara ha en bjudwhisky i 
skåpet så skulle jag rekommendera en 
palett av smaker. 
 Mitt förslag är en fruktig, en rö-
kig, en bourbonlagrad, en sherrylagrad 
och så en med lite ålder men som man 
inte behöver skämmas över – följande är 
mina tips: h e n r i c  m a d s e n

Chefredaktör

Vad
bjuder
du
på
för
whisky?

Det fruktiga alternativet få Loch Lomond 
Maderia stå för! En whisky som är fruk-
tigt och snäll men ändå med en intakt 
kropp och lite tyngd. Den skrämmer ing-
en och kan också intressera den redan 
inbitne whisky nörden. Den släpps den 
1 december på de flesta Systembolag 
och kostar 299:- för 70 cl på 40%. Artikel-
nummer: 530.

För det rökiga alternativet så ställer jag 
fram Finlaggan Batch Strength. En myck-
et omtalad whisky som släpptes i höstas 
och som klistrades upp på alla social me-
dier över hela Sverige. Det är en sötare 
Islay whisky med en ganska snäll rök som 
även den som är rädd för rök kan närma 
sig försiktigt. Den finns på de flesta Sys-
tembolaget och kostar 388:- för 70 cl på 
50%. Artikelnummer: 518-01.

För de olika lagringarna bourbon och 
sherry så rekommenderar jag två olika 
varianter ur samma serie – The Glenli-
vet Nàdurra. Med The Glenlivet Nàdurra 
First Fill så får du en bourbonlagring på 
steroider och med The Glenlivet Nàdur-
ra Oloroso så får du en klassisk Sherry-
bomb men för lite mindre pengar. Bägge 
dessa kostar 529 kronor styck och bägge 
är på 70cl. Alkoholstyrkan skiljer dock en 
aning, Oloroson, med artikelnummer: 
85625 ligger på 60,2% och First Fill, med 
artikelnummer: 85524, ligger på 59,1%.

Whiskyn med lite ålder som jag rekom-
menderar är arbetshästen Glengoy-
ne 21yo. Det är en stiligt lagrad sher-
rywhisky som bjuder både på stil och 
finess och har en bra balans mellan frukt 
och fat.
Nu råkar det också vara så att den finns 
i två olika storlekar på Systembolaget. 
Bägge ligger på 43% och 70 cl kostar 
1549: - och 20 cl kostar 499:- 

Med dessa fem olika whiskys så kan du 
tryckt bjuda den mest kräsna till den 
färskaste novisen på en smakupplevelse 
som heter duga!
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https://wardshusetbredaryd.se/
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Nyhet!

Loch Lomond 
Heavily Peated

299kr | nr 317 | 40%

Loch Lomond 
Madeira Cask

299kr | nr 530 | 40%

Loch Lomond 
Original

299kr | nr 597 | 40%

1 DECEMBER

DISCOVER THE SPIRIT WITHIN

Alkohol kan skada din hälsa.

 

https://www.stellankramer.se/lochlomond/
https://www.systembolaget.se/produkt/sprit/glen-moray-44601/
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Whiskymakare Agitators andra maltwhisky 
utmanar konventionerna. Lagrad på kas-
tanjeträfat istället för ekfat är Argument 
Kastanj en av byggstenarna i standardpro-
dukten som lanserades nyligen. Whisky och 
andra destillat lagras vanligen på ekfat men 
kastanj ger helt andra aromer. Men så tän-
ker Agitator nytt, fritt och framåt. Whiskyn 
får en tillfällig lansering med 6000 flaskor 
på Systembolaget 26 november.

All skotsk whisky måste lagras i ekfat. Lagen 
skärptes 1988. Men i vinindustrin förekom-
mer också kastanjefat. Ett träslag som tillhör 
boksläktet och är mer poröst jämfört med 
ek. Faktiskt användes kastanj förr i Skottland, 
på utsidan ser faten likadana ut. Mjukare trä 
ger också snabbare lagringstakt, förklarar 
Agitators destillerichef Oskar Bruno: 
 – Kastanj ger fylligare toner av tor-
kad frukt och russin med en viss strävhet i 
form av trä-tanniner. Smakutvecklingen går 
fort, det räcker med några månader för att 
få stor effekt. Ett perfekt fat om man vill ha 
ut mycket smak.

En av fyra fattyper
Whisky lagrad på kastanjefat är en av fyra 
fattyper som ingår i standardwhiskyn Agita-
tor Single Malt som släpptes häromveckan. 
Nya Agitator Argument Kastanj har först lag-

Under året har de lanserat sin serie Eldvat-
ten 10th Anniversary. En serie med olika 
buteljeringar som uppmärksammat att i 
maj 2021 var 10 år sedan som Svenska Eld-
vatten släppte sin första whisky på System-
bolaget.

Imorgon tisdag 30 november är det dags för 
seriens sista buteljering! 

Girvan 30 years 10th Anniversary är seriens 
äldsta buteljering, en 30-årig single cask 
single grain från giganten Girvan Distillery. 
Girvan 30 years är ett praktexempel på hur 
en riktigt bra grain ska smaka. Ren och fin 
karaktär med ordentligt med fattoner som 
den fått genom att den lagrats hela sin tid på 
en ex-bourbon barrel.

Girvan 30 years 10th Anniversary
Pris: 1795 SEK | Lanseras: 2021-11-29
Artikel nr: 54557 | Alkoholhalt: 57,8 %

Innovativa Agitator lagrar sin 
whisky på kastanjefat

rats på vanliga bourbonfat och sedan slut-
lagrats i drygt 1 år på kastanjefat.

Resultatet är en singelmaltwhisky med doft 
av torkad frukt som söta russin och röda bär, 
berättar Oskar Bruno:

– Smaken går i samma stil med torkad frukt 
från kastanjefaten som ackompanjeras av 
honung och vanilj från bourbonfaten. Sma-
ken är ganska lång men finstämd med ett 
torrare avslut där träets tanniner kommer 
in. I bakgrunden finns en lätt rökton som till-
för komplexitet.
 – Whiskyproduktion är milt sagt en 
konservativ bransch. Vi riktar blicken framåt 
och är övertygade om att den bästa whiskyn 
inte är skapad ännu. Den fulländade de-
stilleringstekniken är inte påkommen. Det 
ultimata mäskningsreceptet har inte ned-
tecknats. Det perfekta whiskyfatet har inte 
sammanfogats ännu. Det är dit vi är på väg. 
Vi tänker om.

Agitator Argument Kastanj har en styrka på 
46% och får en tillfällig lansering på System-
bolaget med artikelnummer 40414. 6000 
flaskor hamnar på hyllorna i 220 butiker runt 
om i landet 26 november. Priset är 599 kr för 
70 cl.

30 årig Grain
från Svenska Eldvatten
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Arran Extra Allt kommer i December
–  Arran Heavily Peated Sherry Casks

Thomas Kuuttanens första besök 
på Isle of Arran var dramatiskt. Det 
rådde full storm, färjorna kunde inte 
lämna fastlandet och han fastnade i 
Arrans lagerhus tillsammans med de-
stillerichefen James MacTaggart och 
exportchefen Andy Bell.

Där och då blev han så där löjligt förälskad 
i ett rökigt sherryfat som han inte trodde 
existerade. Rökig whisky är inte något Ar-
ran är känt för, man har till och med slutat 
producera sådan. När han fick se att Arran 
hade rökiga sherryfat tände han på alla 
cylindrar. Thomas började direkt tjata på 
James och Andy om att de skulle skräddar-
sy en whisky för Sverige, en Arran EXTRA 
ALLT. De tyckte lindrigt sagt att han var to-
kig.
- I remember Thomas’ first trip to Arran. 
A full storm saw us stranded on the island 
and, over a few drams, the idea for the 
Crazy Swede was born. – Andy Bell, Export 
Manager Arran Distillers

Jobbar man på Arran och är van att göra 
en elegant och stillsam whisky så kan man 
förstå att man tyckte att den där svensken 
som sprang omkring i lagerhusen och yra-
de om rökbomber och kolsvarta sherryfat 
inte var riktigt frisk. Men Thomas gav sig 
inte. Enda sättet att få ut honom ur lager-
husen var att hjälpa till att leta fram Arrans 
mest rökiga sherrylagringar.

Vem vill inte ha extra allt?
De valde supermättade olorosofat, 50 PPM 
i rökighet och körde på 50 % alkoholstyrka 
för extra koncentration. Tillsammans kom-
ponerade de ett sherrymonster som ändå 
inte mosade Arrans husstil med sina fruk-
tiga estrar och där den extrema rökighe-
ten tjöt i provningsglasen. Resultatet blev 
precis som Thomas ville – vem vill inte ha 
extra allt! Whiskyn vann Systembolagets 

offertprovning med toppoäng.

Arran Heavily Peated Sherry Casks might 
be the most audacious expression we have 
ever released. – Andy Bell, Export Mana-
ger Arran Distillers

Den 1 december lanserar Systembolaget 
den mest fullproppade Arran-whiskyn 
som någonsin lämnat den skotska ön. På 
destilleriet kallade man whiskyn för The 
Crazy Swede. Det kan man gott göra i Sve-
rige också för nog är det en galen whisky, 
men här valde de namnet Arran Heavily 
Peated – Sherry Casks. Whisky med sådan 
kvalitet och en prislapp på 549 kronor vill 
de inte skämta bort.

Även om några säkert kommer tycka att 
den här är för mycket av det goda, så är 
Thomas övertygad att de flesta kommer 
uppskatta Arran Heavily Peated – Sherry 
Casks lika mycket som honom. Om så blir 
fallet är Symposions stora utmaning att få 
de drygt 20 000 flaskorna som kan butel-
jeras varje år att räcka eftersom System-
bolaget fick feeling och lanserar whiskyn i 
samtliga butiker redan från dag ett.
 - Sometimes it takes a measure of 
craziness to succeed. The Crazy Swede 
walks the tightrope in perfect balance 
between extreme smoke, dark sherry and 
Arran’s distinctive house style, full of fruity 
esters. – Andy Bell, Export Manager Arran 
Distillers.

Arran Heavily Peated Sherry Casks
Pris: 429 SEK 
Lanseras: 2021-12-01
Tillgänglig: Fast sortiment, samtliga butiker
Artikel nr: 501-01
Alkoholhalt: 50 %
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Den levande legenden, musikern, poeten 
och Nobelpristagaren Bob Dylan, lanserar 
nu 200 flaskor av sin Heaven’s Door Straight 
Rye Whiskey i Sverige. 

Heaven’s Door, som givetvis fått sitt namn 
efter Dylans största hit från 1973, är en kol-
lektion om tre amerikanska whiskeys som 
skapats av Bob Dylan och Spirits Investment 
Partners. Dryckerna har Bob Dylan skapat 
med hjälp av master blender Ryan Perry.

Whiskeyn är buteljerad i flaskor som de-
signats med inspiration av Bob Dylans me-
tallskrot-konst. Musikern från Minnesota 
samlar inte nämligen bara på sig smakupp-
levelser, han rotar även fram metallskrot på 
skrotupplag och bondgårdar. Allt från lant-
bruksutrustning, köksredskap och antika 
vapen till kedjor, yxor och hjul. Materialet 
tar han till sin metallverkstad Black Buffalo 
Ironworks där han svetsar ihop bitarna till 
snirkliga grindar.

Mönstren från några av hans grindar har hit-
tat till buteljerna där de bildar siluett mot 
den bärnstensfärgade drycken innanför.

Vad som ska komma att bli Heaven’s Door 

Bob Dylans Heaven’s Door kom-
mer nu till Sverige!

Spirits, tar sin början 2015 då Bob Dylan re-
gistrerar namnet Bootleg Whiskey, tänkt att 
användas för ett antal outgivna låtar från 
hans långa karriär.

Entreprenören Marc Bushala noterar regist-
reringen av varumärket och tar kontakt med 
Dylan. Bushal har tidigare startat ett bour-
bonmärke och sedan dragit igång Spirits 
Investment Partner för att investera i nya 
dryckesbolag. Duons gemensamma företag 
döper de just till Heaven’s Door Spirits.

– Med en ständigt ökande efterfrågan från 
både återförsäljare och konsumenter, sär-
skilt Dylans etablerade fan-skara utomlands, 
är vi otroligt glada över att nu få lansera den-
na juvel i Sverige. Kvalitetsmässigt är den en 
av de bästa Straight Rye jag någonsin provat 
och vi känner oss hedrade att vara den im-
portören som introducerar Heaven’s Door 
på den svenska marknaden! Säger Thomas 
Larsson produktchef, Hermansson & Co.

Heaven’s Door Straight Rye Whiskey
Alkoholhalt 43 %
Volym: 700 ml
Pris: 729:-
Artikelnummer: 53435

Mackmyra Moment Brukswhisky DLX II – 
Ibland utmärker sig vissa fat under lagrings-
tiden genom att vara något alldeles extra. 
Därför har Mackmyra skapat Moment, som 
är en serie där de unika faten får komma till 
sin rätt. Eftersom det handlar om ett litet 
antal fat varje gång så är upplagorna i Mo-
mentserien mycket begränsade.

Nu har Mackmyra släppt sin senaste ut-
gåva i denna serie: Mackmyra Moment 
Brukswhisky DLX II – deluxeversion av den 
redan hyllade Brukswhiskyn.

Med denna utgåva så ger de svar på en frå-
ga som ofta ställs – Hur skulle Brukswhiskyn 
smaka om den lagrades längre och var röki-
gare? Svaret är en fyllig och rökig Mackmyra 
med större och tydligare doft och smak.

Brukswhisky DLX II är mellan 9-11 år gam-
mal och har lagrats i Bodås gruva. Buteljerad 
2021 i endast 1999 exemplar.

Mackmyra Brukswhisky DLX II
Pris: 1200 SEK | Artikel nr: 53845 | Alko-
holhalt: 44,1 %

Mackmyra
Brukswhisky DLX II
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Nu öppnar Talisker Room, Taliskers första 
brand home utanför Skottland, på  restau-
rang Brygghuset i Fiskebäckskil på Skaftö, 
Bohuslän. Detta blir den ultimata  platsen 
att uppleva Talisker Single Malt Whisky 
i dess rätta element, så nära Isle of  Skye 
man kan komma. Till öppnandet av Talis-
ker Room har Brygghuset köpt sitt eget fat 
innehållandes 168 flaskor av 28-årig Talis-
ker, buteljerad på fatstyrka och utan  filtre-
ring. 

Talisker grundades av bröderna MacAskill 
1830 på ön Skye och whiskyn som destilleras 
där  har sedan starten formats av närheten 
till havet. Både smak och doft har en tydlig 
koppling till  dess karga ursprung och Atlan-
ten som granne. Isle of Skye är Skottlands 
största ö och dess  vackra natur påminner 
mycket om vår svenska västkust. 

Nu öppnar Talisker Room på Brygghuset som 
huserar mer än 2 600 flaskor whisky. Talis-
ker  Room är en hyllning till en plats och ett 

Nu öppnar Talisker Room på Brygghuset i Fiskebäckskil
destilleri som ligger Brygghuset varmt om 
hjärtat. I  rummet finner man en betydande 
samling med cirka 100 olika Talisker-flaskor. 
Kronan på  verket är Brygghusets egen bu-
teljering av Talisker 28yo, Cask of Distinction. 
Fatet är  buteljerat och innehöll 168 flaskor. 

Förutom whiskyprovningar, står också Ta-
lisker Room värd för whiskyklubben, The 
Friends of Skye. De cirka 70 medlemmarna 
har investerat i varsitt kabinettskåp inne-
hållande en flaska Talisker 28yo och fr.o.m. 
årsskiftet kommer det att erbjudas whisky-
resor och andra  spännande whiskybaserade 
events i Brygghusets regi. 
 – Talisker Room är en plats och vän-
ort där våra öar och skärgård möts. Skaftö 
och Isle  of Skye har många likheter gällande 
både miljö och väderlek. Vår profil, matlag-
ning  och läge precis vid havet passar perfekt 
till Taliskers karaktär med dess kryddiga och  
tångrökiga doft samt smak av havssälta och 
pepprighet, säger Reine Patriksson, krögare 
på Brygghuset.

Om Restaurang Brygghuset:  
Restaurang Brygghuset är en restaurang i 
Fiskebäckskil på Skaftö i Bohuslän. För res-
taurang Brygghuset är  årstiderna och sä-
songerna starkt förknippade med vilka rå-
varor som finns att tillgå. Att restaurang 
Brygghuset  har stort fisk- och skaldjursfo-
kus är en självklarhet, då restaurangen lig-
ger precis vid havet. Menyn är modern  och 
har rötterna i det klassiska, det franska köket 
och i den bohuslänska husmanskosten. 

Läs mer och boka ditt besök här: https://
www.brygghusetkrog.se/ 

Hos restaurang Brygghuset finns mer än 
2 600 whiskyflaskor från olika destillerier 
och årgångar. Fokus ligger  på högkvalitati-
va single matls från Skottland, men whiskys 
från hela världen representeras. År 2013 
och 2017  utsågs restaurang Brygghuset till 
”Årets Whiskykrog”.
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The Macallan lanserar The Macallan Har-
mony Collection Rich Cacao, den första i 
ordningen i en ny serie single malts som 
kommer att släppas årligen. Polly Logan, 
The Macallans Whisky Maker, reste för 
denna lansering till Girona i Spanien för att 
utforska och inspireras av de rika smakerna 
som går att finna i kakao och choklad.

The Macallan Harmony Collection Rich Ca-
cao är framtagen tillsammans med den 
världsberömde konditorn Jordi Roca, den 
yngste i brödraskaran Roca som driver El 
Celler de Can Roca. Samarbetet med res-
taurangen är en fortsättning på en långtgå-
ende relation med The Macallan och under 
sin vistelse i Girona besökte Polly Logan Jor-
di Rocas chokladfabrik, Casa Cacao, och lät 
sig inspirerades av chokladmästare Damian 
Allsop.

The Macallan Harmony Collection Rich Ca-
cao
Polly lät sig inspireras av duons passion, kun-
skap och kreativitet i skapandet av The Ma-
callan Harmony Collection Rich Cacao och 

The Macallan Harmony Collection Rich Cacao 
– whisky med en touch av choklad

resultatet blev en unik smakupplevelse där 
The Macallans säregna sherry-ekfat möter 
Rocas karaktäristiska choklad.

Med en kombination av europeiska och 
amerikanska ekfat har denna fylliga single 
malt en smakprofil av djup karaktär med 
mörk choklad som passar utmärkt till en fyl-
lig chokladbit för en lyxig och fulländad sma-
kupplevelse.

The Macallan Harmony Collections Rich Ca-
caos eleganta förpackning är framtagen i 
ett material med fibrer från naturliga rest-
produkter av chokladproduktionen, som är 
återvinningsbart och biologiskt nedbrytbart. 
Naturen som omger The Macallan Estate i 
Speyside är unik, och hållbarhet har varit en 
grundläggande princip för The Macallan se-
dan produktionen startade 1824. 

Tillgänglighet: The Macallan Harmony Col-
lection Rich Cacao kommer att finns tillgäng-
lig hos exklusivt utvalda partners, däribland 
Michelinstjärnebelönade Restaurant Etoile. 

Tidigare i år lanserade Aberlour det senas-
te tillskottet till sin core range, Aberlour 14 
YO Double Cask. Under hösten sker Sveri-
gelanseringen av denna i beställningssor-
timentet och Aberlour fortsätter att växa i 
popularitet bland svenska whiskyälskare.

Skapad av Master Distiller Graeme Cruicks-
hank där samspelet mellan Aberlours de-
stillat och ekfaten stått i fokus för att skapa 
en balanserad och njutbar single malt.

Balanserad doft med söt vanilj och mogna 
körsbär. Rund och mjuk smak med karamell, 
svartvinbär, björnbärssylt och mild kryddig-
het. Mjuk, aningen söt och perfekt balanse-
rad finish.

Aberlour 14yo
Volym: 70 cl
Alkoholhalt: 40%
Pris: 599:-
SB-nr 53708

Aberlour 14 år
kommer till Sverige
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Nu presenterar DIAGEO årets upplaga av 
Distiller´s Edition, det årliga släppet av någ-
ra av DIAGEOs finaste Single Malt Scotch 
Whiskies. Med bara en batch av varje Malt, 
som produceras varje år, finns det aldrig 
tillräckligt för att tillfredsställa  efterfrågan. 
Årgång, tappningsdatum och batchnum-
mer anges på varje flaska, som bevis på att 
det är  en vintage, dubbellagrad Single Malt 
Scotch Whisky i begränsad upplaga.  

Distillers Edition är en begränsad upplaga av 
sju klassiska Single Malt Scotch Whisky som 
är  dubbellagrade på ett annorlunda typ av 
fat, valda för att komplettera egenskaperna 
hos den valda  lagrade whiskyn, och ingen 
annan. Den andra lagringen sker i omgång-
ar, på individuellt utvalda fat  som tidigare 
rymt starkvin. Resultatet är en rad storslag-
na och djupt smaksatta Single Malt Scotch  
Whiskies, som var och en är mycket trogen 
sitt urspurng, men som också har rikedom, 
djup,  komplexitet och smaknyanser som 
inte finns i den ursprungliga utgåvan.  

Den övergripande idén bakom The Distillers 
Edition är att ge ett alternativt uttryck för 
varje whisky; att addera rikedom, komplex-
itet och intresse. Smaken är rikare och sö-
tare. Lagrad vid precis rätt  tidpunkt i ekfat 
som är utvalda för att komplettera de indivi-
duella destilleriernas karaktär. 

Nu släpps fler Diageo Distiller´s Edition!
Nästan 170 partier har tagits fram under 
åren, från whiskys som sträcker sig över tre 
decennier av destillering. Ingen är den an-
dra lik. Genom sin själva natur av hantverk-
sprocessen varierar varje batch subtilt och 
whiskyentusiaster kan få stor glädje av att 
jämföra dem.

Lagavulin Distillers Edition 2021 
Alkoholhalt: 43% 
Region: Islay 
Limiterat antal tillgängliga 
Pris: 869 SEK 
Lanseringsdatum: 2021-12-10 
Artikelnummer: 1128001

Oban Distillers Edition 2021 
Alkoholhalt: 43% 
Region: Islay 
Limiterat antal tillgängliga 
Pris: 749 SEK 
Lanseringsdatum: 2021-12-03 
Artikelnummer: 4105501

Talisker Distillers Edition 2021 
Alkoholhalt: 45.8% 
Region: Islay 
Limiterat antal tillgängliga 
Pris: 629 SEK 
Lanseringsdatum: 2021-12-03
Artikelnummer: 4105401

Det har blivit dags att presentera 
Selected Malts nästa släpp – ZIPPIN 
CASK STRENGTH No: 2

När de släppte sin blended malt scotch 
whisky Zippin för första gången för 
mer än två år sedan så hörde många 
av sig och efterfrågade om man inte 
kunde få möjlighet att prova Zippin 
på fatstyrka. Selected Malts lyssnade 
och släppte Zippin Cask Strength för-
ra året. Nu i November 2021 släpper 
de uppföljaren - Zippin Cask Strength 
No:2! Denna släpps den 29 november 
i 250 exemplar och är buteljerad vid 
58,9%.

Zippin Cask Strength No. 2
Volym: 500 ml | Antal: 250 
ABV: 58,9% | Pris: 569:-
Lanseras: 2021-11-29

ZIPPIN
Cask Strength No:2
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Den 8 januari är det dags igen – då bjuder 
Pär Ädel och 1423 Noble Spirits bjuder in 
till en romprovning online direkt från Var-
berg.

Detta provningskit är en unik chans att få 
prova 6 olika karibiska rom och ta del av en 
virtuell provning som kommer köras live di-
rekt från Hotell Havanna.  
 
Provningen körs live lördagen den 8 januari 
kl 19:00 via Facebook och YouTube. Hoppa 
på via Facebook och ta chansen att ställa frå-
gor till provningsledarna. Kan du inte delta i 
live-provningen? Inga problem, provningen 
kommer att spelas in och finnas tillgänglig 
även efter live-evenemanget.
 
I provningsboxen finns sex stycken miniflas-
kor, alla med autentiska labels. Häng med 
på provningen och få en härlig resa in i den 
karibiska romvärlden tillsammans med oss. 
Varje flaska innehåller 2 cl.

Följande sorter är med i boxen:
1 x Ron Esclavo Gran Reserva 20 ml
1 x Cihuatán 20 ml

Havanna La Experiencia
Del Caribe #2

1 x Worthy Park 20 ml
1 x Ron Cristóbal 20 ml
1x Ron Esclavo Sherry Cask 20 ml
1 x Compañero 20 ml.

Havanna La Experiencia
Del Caribe Provningskit 2
Pris: 399:-
Nr 54314
6 flaskor à 20 ml 120 ml
Alkoholhalt 44,2 %

För att delta I live-eventet gå till någon av 
följande sidor.
Facebook: Havannas Facebook-sida
YouTube: Sök efter YouTube-kanalen: “Ha-
vanna – La Experiencia Del Caribe”
 
Provningen är ett samarbete mellan Hotell 
Havanna, Per Ädel och 1423 Noble Spirits 
där vi kommer att erbjuda virtuella rom-
provningar med jämna mellanrum. Varje 
gång kommer dessa tre att stå värd för de 
virtuella provsmakningar där du kan delta, 
oavsett var du befinner dig i Sverige. Allt 
som krävs är en smartphone, surfplatta eller 
dator med internetanslutning.

I samband med att året går mot sitt slut och 
julen är runt hörnet, vill cognacshuset Hen-
nessy hylla naturen med glädjefulla och 
lyxiga begränsade utgåvor skapade av den 
franska konstnären Julien Colombier.

Julien Colombier är en självlärd fransk konst-
när som gärna hittar inspiration i naturen. 
Hans skapelser består av drömlika och må-
lande tropiska skogar.

Signaturdesignen av Julien Colombier är tol-
kad i en begränsad utgåva för att fira julen, 
Hennessy Very Special. Förpackningen och 
etiketten är designad efter Julien Colombiers 
konstverk av  naturen, som även innehåller 
en QR kod som leder till Hennessys hemsida 
för mer information kring samarbetet. Hen-
nessys begränsade utgåva hittar du på Sys-
tembolaget från slutet av november 2021. 

Hennessy X Julien Colombier
Pris: 429 SEK 
Tillgänglig: på Systembolaget, fast sorti-
ment, från och med slutet av november
Artikel nr: 156
Alkohol: 40 %

Hennessy firar in 
julen med konstnä-
ren Julien Colom-

biers motiv
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Tänk dig att få brygga en öl med de bästa 
tänkbara råvarorna som finns att tillgå just 
för stunden. I 25 år har bryggmästare på 
Fuller’s fått göra precis det i skapandet av 
årets upplaga av Fuller’s Vintage Ale. Re-
sultatet blev en maltig och nyanserad ale 
med viss sötma och inslag av fruktkaka, ljus 
sirap, torkade aprikoser, pomerans, nougat 
och choklad. Lansering sker 26 november.

För Fuller’s Vintage Ale 2021 kombine-
ras Pale Ale- och Caragold-malt med DRC® 
(Double Roasted Crystal), för att ge en söt-
ma av toffee och russin. För årets lansering 
har bryggeriet även valt ut yngre brittiska 
humlesorter i form av Endeavour som ger 
plommontoner, medan Olicana® och den 
ännu icke namngivna experimentella hum-
len CF182 lägger till tropiska- och apelsinto-
ner. Allt kompletterat, som alltid, av den saf-
tiga marmeladkaraktären hos den berömda 
Fuller’s jästen. Och kanske funderar du över 
vad som sedan händer med årets recept? 
Det skrivs givetvis ner i The Book of Brewers 
där alla Fuller’s recept sparas.

25:e upplagan av Fuller’s Vintage Ale
De olika komponenterna gör att Fuller’s Vin-
tage Ale 2021 har en maltig och nyanserad 
smak med viss sötma och inslag av fruktka-
ka, ljus sirap, torkade aprikoser, pomerans, 
nougat och choklad. Servera vid 10-12 gra-
der till rätter av lamm- eller nötkött, till ost-
brickan eller som sällskapsdryck. Ölen finns 
tillgänglig i Systembolagets tillfälliga sorti-
ment från 26 november på nr 11136 och pri-
set är 74,90 kr.

Fuller’s Vintage Ale skapas för att kunna 
drickas från första lanseringsdag men efter-
som jästen inkluderas i flaskan kommer ölen 
att fortsätta att utvecklas långt efter bäst-fö-
re datumet, som för övrigt är på 10 år. Den 
fortsatta lagringen kommer att ge ölen en 
mer komplex karaktär och en smakprofil 
som förändras över tid.

Varje flaska är numrerad och representerar 
en del av den limiterade bryggning som det-
ta är. Förr har det varit relativt enkelt att få 
tag på gamla årgångar av Vintage Ale men 
i takt med en större efterfrågan på världs-
marknaden har de blivit allt svårare att få tag 
på.

Den 22 novemer släppte den svenska bu-
teljeraren H.A.R.R.E.L en ny rom på Sys-
tembolaget – Tre Prinsar. En spännande ka-
ribisk rom som fått en slutlagring i ett kolat 
svenskt ekfat.

Tre Prinsar är skapad av tre olika rommer 
som först har lagrats separat och sedan gifts 
samman under två år i ett kolat svenskt ek-
fat. De ingående komponenterna var rom 
från Dominikanska Republiken som lagrats 
i 8 år samt två olika rom från Trinidad som 
lagrats i 5 år respektive 3 år.

Då H.A.R.R.E.L är lokalpatrioter av rang så 
namnger de alla sina utgåvor med en an-
knytning till staden där de bor och verkar, 
nämligen Norrköping. Denna gång har rom-
men fått namn efter en berömd gränd – Tre 
Prinsars Gränd.

Tre Prinsar
Pris: 678  SEK 
Artikel nr: 54401
Alkohol: 45 %

H.A.R.R.E.L.
släpper Tre Prinsar
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Den 16 augusti 2017 besökte vi på 
Malter Magasin Agitator Whiskyma-
kare första gången. Då var destilleriet 
i en process att byggas och ljudet av 
byggnationen var snudd på öronbe-
dövande. När vi gjorde ett återbesök 
nu under november 2021 så var lju-
det av byggnadsarbetare utbytt mot 
det ljuvliga ljudet av full produktion 
i destilleriet.  

Det går inte att släppa känslan att 
man har varit med på en liten del av 
resan där cirkeln nu sluts, men ändå 
bara är början på något långsiktigt. 
När vi nu stod framför de skimrande 
kopparpannorna som är inneslutna in 
sin omisskännliga blåa isolering så är 
det i ett skede där en del av den sprit 
som de har producerat sedan vårt se-
naste besök faktiskt har fyllt whisky – 
och folk över hela Sverige gjorde sig 
redo att klicka hem denna första utgå-
va från destilleriet.

Text: Henric Madsen
Bilder: Agitator Whiskymakare AB
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Då, 2017, så satt en ritning på den ba-
kre väggen i destilleriet över hur alla 
hundratals meter rör skulle kopplas 
ihop. I entrén så var fikarummet spo-
radiskt inrett och det som skulle kom-
ma att bli destilleriets labb vara bara 
ett rum med kala väggar och ett dam-
migt golv.

Oskar Bruno och Christian Wikström 
gick då runt och beskrev hur det var 
tänk att bli. De förklarade att där rit-
ningen satt så skulle lagringstankar stå 
– fyra till antalet. Och bakom den sto-
ra porten på andra sida lokalen skulle 
lagret byggas. Det skulle kunna rym-
ma runt 4000 – 5000 fat i en rad olika 

lagringsmöjligheter.

De berättade om att de hade en vil-
ja och nyfikenhet att utforska andra 
smaker än de traditionella och att de 
skulle göra detta med hjälp av destille-
ring i vakuum tillsammans med olika 
jäst, korn och fatsorter.

Det som framgår under vårt besök nu 
är att allt som låg på planeringsbordet 
2017 har satts i verket och är nu inför-
livat i destilleriet utanför Arboga – och 
vi vågar påstå att det faktiskt är nor-
ra Europas mest högteknologiska de-
stilleri. Ett destilleri som sticker ut från 
mängden – en uppviglare, en agitator.

Den första utgåvan
När vi kommer in i destilleriet så sitter 
Maria Orb i kontrollrummet och har 
full uppsikt både över alla skärmar 
som berättar hur produktionen går-
men också över hela destilleriet. Man 
ska ha klart för sig att det är en kom-
pakt anläggning. Allt, förutom lagring, 
sker i samma lokal och allt är noga 
övervakat av datorer. För den oinvigde 
så säger informationen på skärmarna 
inte så mycket men Maria, Oskar och 
Christian kan bara snegla på kurvorna 
för att få en komplett bild hur dagens 
produktion går.
 - När jag började här så var ju 

allting självklart nytt men nu så kan 
man bara titta lite snabbt för att se att 
allt går som det ska, berättar Mara. 
Häromdagen så höll jag på att fylla fat 
samtidigt som jag destillerade för fullt 
och då räcker det med att man ser 
skärmen som är inne kontrollhytten 
från golvet för att veta att allt går som 
det ska.

Under vår intervju så sitter vi alla fyra 
inne i kontrollhytten medan produk-
tionen körs för fullt utanför glasföns-
ter i destilleriet. På hyllorna bakom 
oss står de flaskor som bara någon 
dag innan vårt besök släpptes på Sys-
tembolaget – ett resultat av flera års 
planering och slit.

Ovan f.v
Oskar Bruno - destillerichef, 
Christian Wikström - destilleritekni-
ker och Maria Orb - operatör

Höger sida:
Två av deras fyra pannor med sin 
omisskännliga blåa färg. 

En av alla de saker som gör Agitator 
smått unika är att de är ett av få de-
stillerier som destillerar i vakuum. 

Detta för att sänka kokpunkten och 
på så vis få fram nya smaker och 
dofter.
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Välfyllt lagerhus
Idag har de runt 5000 fat liggandes i 
lager - men det finns plats för fler.

Dofterna bland faten är fantastisk 
och här finns en flora av olika fat som 
tidigare har innehållit allt möjligt 
spännnade - Rom, sherry, port, vin, öl 
- ja allt möjligt. 
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 - Det var kul och naturligtvis 
spännande att äntligen se vår egen 
whisky på Systembolaget, säger Os-
kar stolt. Jag satt faktiskt i ett möte då 
klockan tio när de släpptes men jag 
var tvungen att lägga en beställning i 
alla fall, skrattar han.

Den första dagen strömmade det in 
fler än 2000 beställningar och i det 
flesta fall så var det två eller fler flas-
kor per order.
 Något som många reagerade 
på var priset som den såldes för – 
479 kronor för 70 cl på 43%. Även om 
whiskyn är ung så är det ett pris som 
sticker ut när det är den första pro-
dukten från ett destilleri – och särskilt 
från ett svenskt destilleri.
 - Det har aldrig varit vår inten-

tion att maxa priset för att få ut så 
mycket pengar som möjligt utan vi föl-
jer den prismodell som vi har satt upp 
sedan långt tidigare, säger Christian. 
Det är liksom här vi vill vara prismäs-
sigt. 

Det är ju också en Batchwhisky som 
kommer att finnas tillgänglig kontinu-
erligt och redan nu har arbetat börjat 
med att välja ut nästa omgång fat som 
ska buteljeras.
 - Det framgår inte på etiketten 
vilken batch det är och det var aldrig 
tanken heller, understryker Oskar. Det 
kommer vara så små nyansskillnader 
så det märks knappt från vilken batch 
det är. Men sen är det ju också så att 
whiskyn kommer ju successivt bli äld-
re på sikt i batcherna och då kommer 

det ju märkas en skillnad naturligtvis.

Argument Kastanj
Blott 16 dagar efter sin första lan-
sering så släpper Agitator sin andra 
whisky på Systembolaget – Argument 
Kastanj. Idén med att använda fat 
gjorda på något annat än ek fanns hos 
Oskar redan när han skissade på den 
framtida whiskyn.  
 - Redan från start, långt innan 
vi startade produktionen, så tänkte vi 
att vi ville prova andra vägar till lag-
ring än ek, förklarar Oskar. Och genom 
att leta i lite litteratur så hittade jag in-
formation om just hur fat av kastanj 
påverkade sprit – i det fallet Brandy. 
Efter att vi gjorde några olika prover 
så kom vi fram till att de smaker och 
dofter som dessa fat gav ifrån sig på-

minner väldigt mycket om sherry men 
med lite mer tanniner och lite sträva-
re, vilket är lite roligare, fortsätter Os-
kar.

Just dessa kastanjefat köper de från 
ett tunnbinderi i Portugal – men i öv-
rigt så köper de fat från Sverige, USA 
och Frankrike också. När de produce-
rar för fullt så är det en stor åtgång 
och de behöver 25 till 30 fat i veckan.  
 - Det är konstigt men när man 
får en laddning på 210 tunnor så tän-
ker man att det här kommer ta ett tag, 
men de tar ju slut efter bara några 
veckor, säger Maria. 

Rågwhisky till våren 2022
I vår så kommer de utmana smaklökar-
na ännu mer för Sveriges whiskyälska-

”Det var kul och naturligtvis 
spännande att äntligen se 

vår egen whisky på
Systembolaget”



22 MALTER MAGASIN | NR 27 | 2021

”När man får en
laddning på 

tvåhundratio tunnor 
så tänker man att 
det här kommer ta 
ett tag innan de tar 
slut, men det tar ju 

bara några veckor”
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”När man får en
laddning på 

tvåhundratio tunnor 
så tänker man att 
det här kommer ta 
ett tag innan de tar 
slut, men det tar ju 

bara några veckor”



24 MALTER MAGASIN | NR 27 | 2021

re när de lanserar sin första Rågwhisky.
 - Den kommer att lanseras un-
der vårt andra varumärke som är 
Blind Seal och volymerna kommer att 
vara mindre än de bägge som släpps 
nu i höst, berättar Oskar. 

Rågwhisky är något som vi i Sverige 
inte riktigt har upptäckt ännu, vilket 
är synd för den innehåller fantastiska 
smaker och dofter. 
 - Rågen lämpar sig väldigt bra 
för att bli Pot Still destillerad, säger 
Christian. Det kommer fram så myck-
et trevligheter som man inte hittar i 
maltwhisky.

Är det något som det inte råder brist 
på hos teamet på Agitator så är det 
experimentlustan. De laborerar med 
alla möjliga aspekter för att hitta nya 
vägar till unika smaker och dofter, ett 
sådant exempel är ju att blanda 60% 
rågmalt med 40% rökig kornmalt för 
att få fram en rökig rågwhisky. 
 - Det kommer ju inte att bli nå-
gon jätterökig whisky då PPM halten 
är bara kring 10 – 15 i malten men det 
kommer att vara en förnimmelse av 
rök, säger Oskar.

Rum för ökad kapacitet
Idag producerar de runt 110 000 liter 
alkohol per år men om de skulle öka 
takten och gå tvåskift så skulle de kun-
na få fram 200 000 liter per år. Skulle 
de sedan maxa och köra treskift och 
inte stanna produktionen för vare sig 
helger eller semestrar så skulle de-
stilleriet kunna producera ca 600 000 
liter alkohol per år.
 - Just nu ligger begränsningen 
egentligen i våra jästankar och att vi 
inte är tillräckligt många anställda, 
men samtidigt känner vi inte ett be-
hov av att öka till tvåskift just nu, sä-
ger Oskar.

Kapacitetsmässigt för lagerhuset är 
heller inget problem då de just nu 

tömmer väldigt många fat för de oli-
ka släppen. Den första buteljeringen, 
Single Malt, och Argumant Kastanj 
som kom nu i november i Sverige 
frigjorde ju en hel del yta – men även 
de kommande släppen i Finland och 
Norge har gjort att lagerhuset nu räck-
er till.
 - Vi är ju inne i en period nu som 
är ganska ny för oss, säger Christian. 
Innan har vi bara producerat, fyllt fat 
och lagt på lager, men nu börjar vi ju 
ta ur fat för buteljering.

Även när verksamheten växer och de 
behöver mer lageryta så kommer de 
kunna vara kvar i befintliga lokaler – 
det finns hallar på bägge sidorna av 
destilleriet som kan användas.
 - Området som destilleriet är 
byggt i är ju lite annorlunda då det 
klassas som ett skyddsobjekt, men 
det finns ändå gott om befintliga lo-
kaler som vi eventuellt skulle kunna ta 
över vid behov, säger Oskar. 

Legotillverkning
Vid vårt besök då 2017 så fanns det 
alltid med i planen att de skulle ha en 
viss del legotillverkning till externa 
kunder och nu 2021 så kan vi konsta-
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25 till 30 fat i veckan
Med dagens produktionstakt så fyller 
de mellan 25 till 30 fat i veckan.

Men nu när de har börjat buteljera så
tömms också fat - en hantering som 
är ganska ny för teamet på Agitator. 
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Agitator Single Malt Whisky:

Pris: 479:- 
Alkoholhalt: 43%
Volym: 700ml
Artikel nummer: 54089

Agitator Argument Kastanj:

Pris: 599:- 
Alkoholhalt: 46%
Volym: 700ml
Artikel nummer: 40414
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tera att de också där följde planen. 
Några av deras kunder har ju även vi 
intervjuat och skrivit om tidigare – så 
som Selected Malts och H.A.R.R.E.L 
rom. De har även kokat gin och under 
pandemin så har de också producerat 
en del handsprit.

Just rom hade funnits med i tankarna 
hos Oskar och Christian sedan 2011 
men de hade aldrig egentligen fått till-

fället att prova att tillverka det. Så 
det var ju extra kul när Heidi 
och Andreas från H.A.R.R.E.L 
skulle komma och testköra. 
 - Det var kul med något 
helt nytt, säger Oskar. Man fick 
verkligen läsa på innan och 
fundera hur man skulle göra 
det men omställ-
ning att produce-
ra rom baserad 
på melass var en 
spännande upp-
levelse.

Melass har ju en 
tendens att vara 
trögflytande och 
kladdigt, något som alla tre på 
Agitator kan vittna om. 
 - Att få rent systemet ef-
ter produktionen var inte det 
lättaste, skrattar Christian. 
Även om melass är ganska sött 
så var upplevelsen att smaka 
mäsken något som Oskar ald-
rig hade varit med tidigare. 
 - Mäsken luktade ju sött 
och trevligt då det finns en 
restsötma kvar men det var 
det vidrigaste jag någon sin 
hade smakat, säger Oskar. 
Man stod och spottade och 
fräste. 

Även om upplevelsen var an-
norlunda och det krävdes lite 
extra jobb med rengöringen 
efter så var det inget som var 

avskräckande. 
 - Man vill ju alltid förbättra de-
stillationsprocess lite och där känner 
vi att vi absolut kan trimma systemet 
lite för att få ett ännu bättre destillat, 
säger Christian. Vi är ju lite så här på 
Agitator, att vi vill gärna göra allt lite, 
lite bättre. 

De passade också på att göra en liten 
överproduktion så att även de själva 
fick några fat som de lade i sitt lager 
– vad som ska bli av dessa finns ingen 
klar plan just nu. 

Enligt plan – men ändå inte
Egentligen så fanns det inga planer på 
att släppa så pass unga produkter som 
de nu har gjort men kombinationen 

av den höga kvaliteten på spriten till-
sammans med väldigt bra fat gjorde 
att whiskyn mognade i en takt som de 
inte hade räknat med. 
 - Vi provade faten redan efter 
ett halvår och såg redan då att något 
hände som vi inte hade räknat med 
– lagringen gick väldigt snabbt, säger 
Oskar. Vi hade fyllt både små 30 liter 
fat såväl som 200 liters och när vi jäm-
förde dessa så var skillnaden inte jät-
testor.

De hade också med sig åtta månader 
gammal sprit på Göteborgsmässan för 
något år sedan och den mottogs väl. 
När spriten hade nått två år så bad 
de olika personer att smaka och tycka 
till om det utkast som skulle eventu-
ellt ligga till grund för ett kommande 
släpp och feedbacken som de fick vara 

”Vi blev lite förvånade 
över hur snabbt whisky 

mognade i faten”

bara positiv. 
 - Vi stärktes ju naturligtvis av 
den goda respons som vi fick och när 
vi sedan gjorde provblandningen så 
kände vi att det var ju fantastiskt bra. 
Så i stället för att följa kalkylen som 
var planerad för en 5 – 7 årig whisky 
så landade detta första släpp i en 3 – 5 
årig whisky istället.

Slumpmässig succé
Deras första buteljering, Agitator 
Single Malt, var ju en produkt som de 
hade planerat länge, men uppfölja-
ren, Argument Kastanj, var lite av en 
överraskning.
 - Vi skickade in prover till Sys-
tembolaget till en av deras upphand-
lingar mest på skoj, berättar Oskar. Det 

vi skickade in var inte 
ens whisky utan bara 
två och ett halvt år gam-
mal sprit, men så gick 
vi och vann den, suckar 
han glatt med ett flin. 
Då skulle vi helt plöts-
ligt leverera väldigt stora 
mängder ganska snabbt 
till ett visst datum. 

De gick igenom sitt lager och insåg 
att det skulle klara av leveransen med 
minsta möjliga marginal – de fick även 
ta lite av sitt avsatta lager som egent-
ligen skulle gå till deras standardpro-
dukt.

Så att gå från ingen produkt på Sys-
tembolaget så har de släppt två bu-
teljeringar inom loppet av en månad 
– till oss konsumenters stora glädje!
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På fredagen den 26/11 släpps Glen 
Scotia 12yo Seasonal Release 2021 
på Systembolaget – en efterlängtad 
buteljering som endast kommer i 
1000 exemplar till Sverige!

Denna buteljering ingår i en serie som 
de startade förra året med Glen Scotia 
11yo Sherry Double Cask Finish. Det 
som är spännande med denna nya se-
rie är att här får man en större inblick 
i hur Glen Scotias whisky utvecklas i 
olika fat.
Glen Scotias sommarutgåvorna är allt 
som oftast batch whisky – alltså min-
dre kvantiteter som finns under en 
begränsad tid. De är också buteljera-
de på fatstyrka, utan kylfiltrering och 
ofärgade. Och då deras festivalbutel-
jeringar är oftast rökiga utgåvor så har 
ett beslut tagits att dessa höst/vinter 
utgåvor alltid kommer att vara oröki-
ga alternativt ha bara en väldigt liten 

Hårt kolade ekfat möter sherry:

Glen Scotia
Seasonal Release 2021

Text: Henric Madsen
Bilder: Loch Lomond Group
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mängd rökig whisky i sig. Allt för att 
visa destilleriets olika profiler.

Ett möte mellan rök och frukt!
För att skapa årets utgåva så har de 
använt en kombination av hårt kolade 
amerikanska fat och ex-sherryfat från 
Spanien. Spriten i sig är kokad 2009 
och de har använt 95% orökt samt 
5% rökig whisky som första lagrats 
i ex-bourbonfat och American Oak 

hogsheads i 11 år. Sedan har 
whiskyn från dessa fat fått 

gifta ihop sig i en kom-
bination av 35% hårt 

kolad American Oak 
barrels och 65% 1st 
fill Oloroso hogs-
heads i 12 måna-
der. Till slut har all 
whisky lagrats till-

sammans under två 
månader i refill Bour-

bon barrels innan butel-
jering på fatstyrka och helt 

utan färgämne eller kylfiltre-
ring.

Skillnad på rostning och kolning
För att man ska kunna binda en tunna 
så måste stavarna som man ska an-
vända hettas upp så de blir formbara. 
Det som behöver mjukas upp är ligni-
net i eken. Förutom att stavarna blir 
formbara så tillför även rostningen 
smaker på whiskyn under lagringen. 
Ek som ej är rostad ger en helt annan 
smak och doft till whiskyn – och inte 
alltid i en positiv bemärkelse. Rost-
ningen bidrar alltså inte bara till att 

skapa smaker utan den tar också bort 
sådana som man inte vill ha!
Beroende på hur länge och hur varmt 
man rostar eken så bildas olika sma-
ker, vissa ämnen ner bryts ned och 
andra förändras. Genom att förkolna 
och karamelliserar träsockret på ytan 
så får man stora smakskillnader i den 
färdiga whiskyn.
Hur länge och hur varmt man rostar 
faten delar man in olika grader – lätt, 
medium, och hårt rostade fat. Oftast 
skiljer dock denna skala från tunnbin-
deri till tunnbinderi och vad den ena 
klassar som medium kanske den an-
dra klassar som hårt.

Man låter fatet ta eld
Om man i stället vill ha kolade fat så 
tillför man värme tills fatet fattat eld 
och brinner invändigt. Det får det göra 
under allt från 10 sekunder till dryga 
minuten. Resultatet blir att man får 
skikt med kol på insidan av fatet.
Förutom att man karamelliserar det 
naturliga träsockret så har detta kol-
skikt flera egenskaper. Kolet fungerar 
också som ett filter som stoppar icke 
önskvärda ämnen och svavelfören-
ingar i whiskyn. Denna process kan 
göra så att whisky som är producerad 
på helt orökt malt ändå kan upplevas 
som att den har en svag rökighet i sig 
– men denna ton kommer då helt från 
kolningen av fatet.
Graden på kolningen delas vanligtvis 
in en fyrgradig skala, Char #1 – #4, där 
Char #1 är lätt och Char #4 är hårt, 
även kallat Alligator Skin. Fat som 
kommer från bourbonindustrin i USA 
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är alltid kolade och då oftast hårt, runt 
Char #3 till Char #4. Att de är kolade 
beror på att det är lag på att de måste 
använda kolade ekfat för att lagra sin 
bourbon.

Glen Scotia Seasonal Release 
2021  54,7%

Doft: Först får man en liten alkohol-
puff men när den har försvunnit så 
kommer en svag antydan till en strim-
ma rökighet. Men röken är väl innäst-
lad bakom snygg vägg av butterscotch 
och vanilj. Den har en uppenbart söt 
doft som drar ännu mer åt choklad/
karamell hållet – saltad karamell med 
en svag citrusnot. En nyans av torkade 
röda frukter och en svag not av Brit-
tisk Julkaka. Den klassiska sältan som 
vi alltid hittar i Glen Scotia finns med 
här också. 23/25

Smak: Glen Scotias sälta och havsin-
slag finns med direkt i smaken men här 
finns också en krämig och fet oljighet 
som vi inte minns från en Glen Sco-
tia tidigare. Sherryfaten träder 
fram i smaken på ett helt 
annat sätt än i dof-

ten. Detta är ingen Sherrybomd på 
något sätt utan det är en mer avska-
lad fruktig ton – lite syltig och bärig. 
De få procenten rökig whisky tillsam-
mans med de hårt kolade ekfaten ger 
en väldigt dold men ändå närvarande 
rökighet. Citrusen från doften finns 
med i bakgrunden också. 22/25

Finish: Lång finish med torkad frukt, 
julkaka och svag Butterscotch ala 
Werthers Original. 22/25

Helhet: Kombinationen av sherry och 
de hårt kolade ekfaten ger en väldigt 
trevlig upplevelse. Även fast whisky 
har lagrats i en rad lika fat och fått gif-
ta ihop sig så finns fortfarande Glan 
Scotias karaktär intakt och är något 
som vi uppskattar. Det är också stiligt 
att de olika faten lyckas lysa igenom 
och att man faktiskt kan hitta noter 
från dem. En robust tolvåring som är 
väl värd att utforska under helgerna! 
23/25

90/100 poäng!
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Glen Scotia 12yo
Seasonal Release 2021

Alkoholhalt: 54,7%
Pris: 778:-
Artikel nummer: 41010
Lanseras: 26/11 2021
Antal till Sverige: 1000 flaskor
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Celtic Series - The Book of Kells är en 
ikonisk serie från den kanske mest 
kända oberoende buteljerarna i värl-
den – Gordon and MacPhail. Seriens 
kombination av fantastiska etiketter 
med ännu bättre whisky har gjort 
dessa flaskor till moderna klassiker 
som whiskyälskare och samlare över 
hela världen suktar efter.

När Gordon & MacPhail grundades 
1895 av James Gordon och John Alex-
ander MacPhail så var de en livsmed-
elsaffär i Elgin. Redan från början så 
sålde man whisky och man gjorde 
som alla andra handlare över Skott-
land – man hade en husblend som 

man skapade själva. För att göra den-
na blended whisky så köpte man fat 
med Single Malt och Single Grain. 
Med åren så började man buteljera 
dessa fat som de var – i stället för att 
hälla i dem i någon blend. 

1915 tog John Urquhart kontrollen 
över Gordon & MacPhail och arbeta-
de tillsammans med sin son George. 
Urquhart förfinade tekniken när det 
kom till lagring av whisky och han 
lyckades föra över sina kunskaper på 
resten av familjen Urquhart som har 
fortsatt att leda Gordon & MacPhail i 
fyra generationer, den sista i familjen 
som gick med var Fiona Vine, John Ur-

Text: Henric Madsen

gordon & Macphail’s
Celtic series
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quharts barnbarn, som tog på sig rol-
len som inköpschef 2019.

Idag är Gordon & MacPhail kända för 
sin samling av gamla och sällsynta fat 
som de har använt för att producera 
några av de mest ikoniska whiskyse-
rierna i branschen. Dessa inkluderar 
bland annat Connoisseur’s Choice-se-
rien, Generations-serien och natur-
ligtvis Book of Kells-serien.

Celtic Series - The Book of Kells 
De började buteljera denna serie re-
dan under 80-talet och vad det ver-
kar som så var den första av dessa en 
whisky som hette Speyside 1938 45yo 
– vilken var buteljerad 1983. Även om 
en vintage från 1938 är häpnadsväck-
ande så är det inte den äldsta vintage 
som de har buteljerat - några år efter 
så gav de ut en 50 årig Mortlach som 
destillerades 1936.

Med åren så har ’The Book of Kells’ 
blivit en av Gordon & MacPhail’s mest 
kända och åtråvärda serier någonsin 
då de innehåller några av de äldsta år-

gångarna som har släppts 
från en rad olika destilleri-
er. Några av dessa är följan-
de: Mortlach 1936 50 Year 
Old, Glen Grant 1954 59 
Year Old, Glenlivet 1948 50 
Year Old, Clynelish 1972 37 
Year Old och Glenlivet 1940 
50 Year Old.

Inspiration från 800-talet
Namnet på denna serie har 
de hämtat från den beröm-
da boken med samma namn, 
Book of Kells, som avbildar 
evangelierna. Boken skapa-
des av munkarna som bodde 
på den avlägsna ön Iona under 
omkring år 800. Den anses som 
ett mästerverk bland de keltis-
ka handskrifterna och finns idag 
faktisk för allmän beskådning i 

bibliotek på Trinity College i Dublin.

Den innehåller de fyra evangelierna 
i Nya testamentet: Matteus, Markus, 
Lukas och Johannes. Originaltexten 
har sitt ursprung i antingen Skottland 
eller Irland, på grund av sin ålder är 
det svårt att veta säkert, men båda 
möjligheterna väcker inspiration inom 
whiskyindustrin. 

Boken är fylld med texter som är 
kompletterad med en illustrativ de-
koration inklusive vackra initialer och 
bårder, och det är denna dekorativa 
text som gett inspirationen till whisky-
serien. Även om serien officiellt heter 
’The Book of Kells’ så kallas den ofta 
också för ’The Dram Takers’. Detta be-
ror på att den illustrationen som pry-
der ovandelen av etiketterna avbildar 
två karaktärer som dricker en varsin 
dram tillsammans.

Olika utseende genom åren

Genom åren så har de använt en rad 
olika flaskmodeller men motivet med 
’The Dram Takers’ på etiketten har va-
rit samma. De första buteljeringarna 
gjordes i de vanliga standard 70 cl flas-
korna som vi är vana vid att se även 
idag.  Både ´72 Clynelish och ´38 Old 
Elgin buteljerades i denna flaskform. 
De växlade sedan över till vad som be-
skrivs som ’dumpy’-formen - en lägre 
knubbig flaskform. De mest dyrbara 
utgåvorna av alla i serien, Mortlach 
1936 50 Year Old och Glenlivet 1940 
50 Year Old är både buteljerade i den-
na flaskform. 

De har också använt en karaff såväl 
som en låg och kurvig modell - The 
Glen Grant 1948 50 Year Old kommer 
i denna stil av flaska. Dessvärre är de 
välkända för att ha en väldigt låg fyll-
nadsgrad då kombination av korkty-
pen tillsammans med vaxförseglingen 
gör att whiskyn dunstar snabbare.

Den senaste buteljeringen som Gor-
don & MacPhail gjorde i denna serie 
var en 39 årig Glenlivet som var de-
stillerad 1979. 
   

Vänster ovan
Genom åren så har de använt en 
rad olka flaskmodeller - allafrån 
karaffer till den vanliga standard 70 
cl spritflaskan.
 
Vänster nedan
I det vackar bibliotek hos Trinity Col-
lege i Dublin finns Book of Kells för 
allmän beskådning.

Ovan
En frontetikett från en 46 årig Long-
morn. Här ser man tydligt illustra-
tionen som har gett serien sitt 
smeknamn - The Dram Takers 
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Som vi har skrivit om tidigare så på-
går det just nu lite av en boom inom 
den irländska whiskyindustrin. De 
har snabbt gått från blott tre destille-
rier till dagens explosionsliknande 
antal trettiotre – och det planeras 
och startas nya hela tiden.

Även om det är spännande med nya 
destillerier så är det En tradition inom 
den irländska whiskyindustrin som 
de flesta verkar ha glömt bort – Irish 
Whiskey Bonding. 

Text: Henric Madsen
Bilder: J.J. Corry
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Innan den stora kollapsen inom ir-
ländsk whiskey på 1930-talet så fanns 
det fler än hundra destillerier på ön. 
 De flesta av dessa hade dock 
inget eget varumärke som de butel-
jerade sin whiskey under utan de sål-
de sin New Make i bulk till Bonders. 
Dessa Bonders tog tomma fat till de-

stillerierna och fyll-
de dessa med rå-
sprit, sedan hade 
de egna lagerhus 
där de lagrade fa-
ten och där de även 
gjorde blandningar 
till de olika hand-
larna som fanns i 
varje stad. Detta 
gjorde att det na-
turligt växte fram 
en regional smak 
på whiskey från de 
olika städerna och 
orterna. 

Men när kollap-
sen inträffade på 
30-talet så bröts 
alla kontrakt som 
Bonders hade med 
destillerierna och 
hela den delen av 
industrin dog ut – 
tills 2015.

Nytt företag 
med gamla anor
Louise McGuane är 
född och uppvuxen 
på en bondgård på 
västra Irland. Runt 
mi l lenniesk i f tet 

så beslutade hon sig för att hon ville 
upptäcka världen. Hon sökte sig till 
dryckesindustrin och genom att jobba 
hos de stora namnen så som Diageo, 
Pernod Ricard och Moet Hennessy 
så fick hon möjlighet att leva och bo 
i städer som New York, Paris, London 
och Singapore.

När hon 2012 gifte sig med en man 
som bodde i London så insåg hon 
att hon inte kunde fortsätta med 
att byta jobb och land vart tredje år 
utan hon började söka efter något 
som var mer rotat i Storbritannien. 
För att få lite lugn och ro och kun-
na planera nästa steg så bodde hon 
en tid hemma hos sin mor och far på 
gården på Irland. Föräldrarna var då 
bägge i 70-års åldern men de knega-
de ändå på med sysslorna på gården. 

Varken Louise eller hennes bror hade 
något intresse att ta över gården och 
jobbet som bonde men hon kände att 
det skulle vara synd om familjen miste 
gården – så hon började fundera på 
hur man skulle kunna lösa problemet 
och lösningen blev whiskey. Att bruka 
jorden är viktigt inom den irländska 
folksjälen och koppling mellan whisky 
och jordbruk är ju självklart stark. 

Men att bygga ett destilleri var det 
aldrig tal om. Däremot så var den 
historisk företeelsen om Irish Whisk-
ey Bonding ganska intressant och att 
Louise visste om denna utdöda konst 
berodde på att bara några kilometer 
från familjegården ligger staden Kil-
rush. Och man kan påstå att Kilrush 
är synonymt med den mycket fram-
gångsrika affärsmannen J.J. Corry. 

J.J. var en entreprenör och innovatör 
som föddes på en gård alldeles bred-
vid där Louise kommer ifrån. Då han 
inte var den förstfödda sonen och 
därmed inte arvtagare av gården så 
fick han ge sig i väg och skapa sin egen 
lycka. Det man vet om honom var att 
han sysslade med auktionsverksam-
het innan han startade sin egna butik 
år 1890 i Kilrush.

Han gifte sig med en flicka från sta-
den vars föräldrar ägde en pub på 62 
Henry Street – och ganska snart efter 
öppnade han sin egen butik, vägg-i-

Louise McGuane
Efter 20 år inom dryckesbranschen 
så återvände Louise hem till famil-
jegården och grundade The Chapel 
Gate Irish Whiskey Company.
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vägg, på 63 Henry Street. Han började 
direkt med att bygga och utveckla sitt 
eget varumärke – J.J. Corry.

Vid 1890-talet så var staden Kilrush 
en livlig internationell hamn och detta 
gjorde att J.J. kunde med lätthet få tag 
på varor från hela världen. Det som 
inte kom i lasten på fartygen kunde 
han köpa från kaptenerna på skep-
pen. I sin butik sålde han snart te från 
Indien och rom från Karibien. Viner 
från Frankrike och portvin från Portu-
gal. Men det var inte bara drycker som 
prydde butikens väggar – här fanns 
allt från musikinstrument, vapen och 

ammunition till cyklar. Förutom att 
han var en viktig affärsman i staden så 
var han också väldigt intresserade i ny 
teknik och han var också sekreterare i 
Kilrush egen cykelklubb och uppfann 
sin egen cykelmodell - The Gael.
 Men han var också vida känd 
för sin whiskey – och då främst sin 
”Corry’s Special Malt.”. Man kunde 
endast köpa den på plats endera per 
glas för tre pennys eller på burk. 

Om man bara får använda ett ord för 
att beskriva Irland under början av 
1900-talet så passar förmodligen or-
det ’oroligt’ bäst. Den var inte lätt för 
J.J Corry att driva en butik som levde 
på handel under dessa tider. 1919 
så bryter det irländska frihetskriget 
ut - ett gerillakrig riktat mot brittiska 
regeringen av irländska republikan-
ska armén för ett självständigt Irland 
och det följdes direkt av det irländska 
inbördeskriget 1922. 1920 infördes 
förbudstiden i USA och exporten av 

whiskey från både Irland såväl som 
Skottland sinade och 1932 körde han-
delskriget mellan Irland och England 
i gång och all export till det Brittiska 
Imperiets Commonwealth stoppades 
vilket gjorde att Irlands ekonomi gick 
i stort sett omkull och med detta dog 
även Whiskey Bonding på Irland.

Bonding väcks till liv
Stärkt av ortens historia och koppling 
till J.J. Corry så beslutade Louise 2015 
att hon skulle bygga ett lagerhus på fa-
miljegården. Man kan säga att det är 
en kombination av ett klassiskt Dun-
nagelager med inspiration från Ken-

tucky och Frankrike. De har till exem-
pel bara ett jordgolv som de har strött 
ett lager grus ovan på. Detta ger ett 
naturligt sätt att upprätthålla en bra 
fuktighetsnivå. Bygganden står också i 
söderläge vilket gör att det värms upp 
ordentligt när solen ligger på men de 
använder fönster för att ventilera lag-
ret.
 De har valt att lagra alla sina fat 
liggande för att på så vis öka whisk-
eyns kontakt med fatändarna vilket, 
enligt de själva, möjliggör en djupare 
smakextraktion från träet.

Varje fat väljs ut för hand vid destille-
rierna innan de fraktas till lagerhuset. 
Väl på plats så klassificerar de faten 
efter olika smakprofiler. Dessa profi-
ler sträcker sig från kryddig vanilj till 
mogen banan, tropisk kokos och rö-
kigt bacon. Då de enbart jobbar med 
ett lagerhus så är ju faten och ytorna 
begränsade men genom att dela in 
faten i dessa olika profiler så kan de 

Klassiskt dunnagelager 
med inspiration från

Kentucky och Frankrike
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även med begränsade medel hålla 
konsistens uppe för de whiskeys som 
de skapar. 

Och även om det idag sover flera 
hundra fat med whiskey på gården 
så fortsätter hennes far P.J. McGuane 
fortfarande att vara bonde och har ett 
30 tal kor på åkrarna runt om lager-
huset. 

Om du besöker gården och la-
gerhuset så finns det möj-
lighet att prova whiskeyn 
som de skapar. De har 
nämligen byggt om det 
gamla 1600-tals huset på 
gården till ett besökscen-
trum med provningsmöj-
ligheter.

J.J. Corry kommer till 
Sverige!
Under december så kom-
mer Sverige äntligen få 
ta del av det moderna J.J. 
Corry’s skapelser. Först ut 
är de bägge buteljeringar-
na ’The Gael’ och ’Hanson’. 

The Gael
’The Geal’ hämtar sitt namn 
får J.J. Corry’s cykel som han 
uppfann under 1800-talet. 
Den som kommer till Sveri-
ge är Batch 3 och den är hyl-
lade överallt där den tidiga-

re har blivit släppt. 

Det är ren blended Irish whiskey som 
består av Malt och Grain whiskey 
och är ett perfekt giftermål mellan ir-
ländsk whiskeys olika smaker och dof-
ter. The Gael visar deras smakprofil 
’Fruit bomb’ med all sin prakt.

Hanson
Hanson är en riktigt spännande whis-
key där de har gjort en Blended Grain 
Irish Whisky och är en hyllning till 

denna så ofta bortglömda spritkate-
gori. Namnet ’The Hanson’ kommer 
från J.J. Corry’s svärson som på början 
1900-talet jobbade som skatteindri-
vare och var känd lokalt i Kilrush som 
“The Gauger Hanson”.

De har använt endast tre olika fat från 
tre olika destillerier för att skapa den-
na buteljering. Alla tre fat var ex-bour-
bon barrels men där åldrarna var från 
fyra år upp till tio år. Den är buteljera-
de vid 46% och naturligtvis varen fär-
gad eller kylfiltrerad.

J.J. Corry i Sverige

The Gael - en blended Irish whis-
key som består av Malt och Grain 
whiskey och är ett perfekt gifter-
mål mellan irländsk whiskeys olika 
smaker och dofter.  

The Hanson - en blended Grain 
Irish Whisky och är en hyllning till 
denna så ofta bortglömda spritka-
tegori.
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Iain Allen
Iain började på Glen Moray för över 
16 år sedan och har utvecklat deras 
besökscenter och shop till en destina-
tion i Elgin. 

Han har även fått ansvaret för de-
stilleriets Single Casks utgåvor.
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Första gången jag träffade Iain Allen 
var på en resa i Speyside 2013. Jag 
var då reseledare för en grupp på 15 
personer från whiskyklubben SMAD 
i Borlänge. Vi hade hyrt ett helt hus 
som vi hade som utgångspunkt un-
der veckan vi var i Skottland.

Nu skulle det slumpa sig så att hon vi 
hyrde huset av var en gammal skol-
kamrat till Iain och hon frågade om vi 
skulle vara intresserade av att ha Glen 
Moray-provning på plats i huset som 
vi hyrde.
 Vi tyckte alla att detta var en 
lysande idé. Iain hade inte sparat på 
krutet och hade med sig allt från New 
Make till en 30 åring som då såldes för 
ett vrakpris i shopen. Hans provning 
var så uppskattad så när han bjöd in 
oss nästkommande dag för en tur av 
destilleriet så gjorde vi direkt plats i 
vårt hektiska schema för detta. 

Han tog med oss runt i det ganska 

Text: Henric Madsen
Bilder: Glen Moray Distillery

kompakta destilleriet som ligger belä-
get i utkanten av den välkända whisky-
staden Elgin i norra Speyside.
 Upp och ned i destilleriet gick 
turen och sedan ut i lagerhuset där vi 
fick prova whisky som drogs upp di-
rekt från faten. Detta spontana besök 
skulle visa sig vara ett av de där min-
nena som är starkast så här åtta – nio 
år senare. 
 Då jobbade Iain som ansvarig 
för Visitors Centret på destilleriet – 
idag så har hans roll utökats en del 
och han är nu också Brand Ambassa-
dor för hela Glen Moray. En roll som 
brukar betyda en hel del resande men 
nu under pandemin så har jobbet 
skötts till stor del hemifrån.

Vägen till Glen Moray Distillery, som 
han nu har jobbat för i över 16 år har 
gått både via en vinbutik i Aberdeen 
och via Macallans Visitors Center.
 - Jag började jobba i en vin- och 
spritbutik under min tid på Univer-
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sitet och när jag tog min examen så 
blev jag erbjuden en chefstjänst där, 
berättar Iain. Det slutade med att jag 
var ansvarig för fyra – fem butiker i 
Aberdeenområdet och om jag ska 
vara helt ärlig så bultade mitt hjärta 
lite extra för whiskyhyllorna i butiker-
na, flinar han. 

Även om han tyckte att jobbet i bu-
tik var kul och intressant så var det i 
Speyside som han ville jobba och då 
gärna på ett destilleri.
 - Nu föll det sig så väl att det för-
sta jobbet jag sökte fick jag, skrattar 
han. Och det var faktiskt mitt i hjär-
tat av Speyside – hos Macallan. Jag 
var kvar hos dem i runt fem år innan 

det dök upp en intressant tjänst hos 
Glenmorangie, som då ägde Glen 
Moray.
Han sökte tjänsten av ren nyfiken-
het och fick komma på intervju. 
När han fick klart för sig vilken roll 
det handlade om och hur deras 
tankar på framtiden gick så blev 
han såld på tjänsten och tackade ja 

när han blev erbjuden den.
 - Resten är historia som de sä-
ger, skämtar han. Sedan dess har jag 
blivit kvar och det har varit en fantas-
tisk resa som både jag och Glen Mo-
ray har gjort under dessa år.

Glen Moray såldes till La Martiniqu-
aise
The Glenmorangie Company gjorde 
om sin profil under 2008 och valde att 
satsa på sina två flaggskepps single 
malt Glenmorangie och Ardbeg och 
då fanns det inte plats för Glen Mo-
ray i den ekvationen. De sålde då de-
stilleriet till den franska koncernen La 
Martiniquaise – något som skapade 
en viss oro i Speyside.
 - Vi visste hur spritportföljen 
såg ut hos La Martiniquaise och vi var 
riktigt oroliga att vi nu skulle helt stäl-
la om till att bli en fabrik för att pro-
ducera en bulkmalt som skulle ingå 

i deras storsäljare Label 5, säger Iain 
ärligt. Till vår förvåning så meddelade 
de i stället att för att kunna leverera 
tillräckliga volymer med whisky till 
deras blends, men samtidigt kunna 
satsa ordentligt på Glen Moray Single 
Malt så skulle de bygga ut destilleriet. 
Detta var otroligt roligt och upplyftan-
de att höra, säger Iain. När man tittar 
tillbaka på försäljningen så var det det 
bästa som kunde hända för oss – vi 
har vuxit enormt hos La Martiniquai-
se och helt nya marknader har öppnat 
upp sig. 

Ett bevis på denna satsning är att vid 

övertagandet så fanns tre olika butel-
jeringar på marknaden – idag så har 
de femton olika i sin Core-Range.
 - Det säger något om hur de är 
villiga att satsa på Glen Moray, säger 
Iain. En annan aspekt är just antalet 
marknader som vi finns på. Tidigare 
jobbade vi mot tolv olika där några 
var pyttesmå – idag så finns vi på över 
sextio och då växer vi så det knakar 
fortfarande i de riktigt viktiga såsom 
USA och Kina.

Deras etos är Tillgänglighet
På Glen Moray så har de ett etos som 
är tillgänglighet – det är något som 
genomsyrar hela verksamheten, från 
besöksdelen på destilleriet till pris-
sättningen på deras whisky. Även om 
de självklart har premiumprodukter 
som Single Casks och ålderstigna ut-
gåvor så är deras Core Range fortfa-

”Det fanns en 
oro att vi bara 
skulle produ-
cera en bulk-

malt!”
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rande osannolikt lågt prissatt. I Sve-
rige kostar deras Glen Moray Classic 
299 kronor för 70 cl vid 40%.
 - Ibland så gör jag misstaget 
som Brand Ambassador att jag glöm-
mer av våra Classic utgåva, men det 
är ju naturligtvis ett fel av mig. Det 
är den whiskyn som finns tillgänglig 
på flest marknader och är verkligen 
den produkten som håller pannorna i 
gång. En annan utgåva som också en 
av våra riktiga storsäljare är ju Glen 
Moray Peated.

Glen Moray Peated – Classic with 
a twist
I grunden är Classic och Peated sam-
ma whisky men med den uppenbara 
skillnaden att de naturligtvis har an-
vänt rökig whisky till den senare utgå-
van.
 - Vi producerar rökig sprit egent-
ligen mest till vår viktigaste blend, La-
bel 5. 1,5% av den maltwhisky som 
ingår i det receptet är rökig. Och då 

priset på rökig whisky bara stiger och 
stiger på marknaden så har man ett 
destilleri så producerar man gärna 
den whiskyn själv i stället för att köpa 
den, förklarar Iain. 

De producerar rökig whisky under un-
gefär tio dagar varje år och då är pro-
duktionen tillräckligt stor att de kan ta 
en del av den volymen och tillgodose 
sina rökiga Single Malts.
 - Man ska ju notera att Glen 
Moray Peated är inte 100% rökig 

utan den rökiga whiskyn uppgår till 
75% där 25% är icke rökig whisky. Vi 
skulle kunna göra den av enbart rökig 
whisky men vi vill inte ha den så skarp 
utan lite snällare och tillgänglig, säger 
Iain. 

Torven som de använder kommer 
från Aberdeenshire-området och 
den ger en sötare och mjukare rök. 
Sötman fångar de sedan upp i ännu 
ett steg genom att lagra whiskyn på 
ex-bourbonfat och för att tämja den 
ytterligare så väljer de som sagt att 
blanda den rökiga whiskyn med en 
viss procent orökt whisky.
 - PPM halten i själva whiskyn 
ligger på ungefär 14 PPM, berättar 
Iain. Men halten i malten är ju na-
turligtvis högre, men det har för-
ändrats genom åren. När vi bör-
jade med rökmalt så låg halten 
på 45 PPM men nu ligger 
den strax över 50 PPM.

Det finns diskussioner 
kring möjligheterna att 
eventuellt släppa en rik-
tigt rökig Glen Moray som 
har 100% rökig whisky i 
sig, men än så länge så är 
det bara diskussioner.

Produktionen har ökat 
markant
Vid 2008 när de blev upp-
köpta så producerade 
Glen Moray totalt ungefär 
2 miljoner liter per år och 
då gick majoriteten av det 
till olika blends. Idag pro-
ducerar de cirka 6 miljo-
ner liter och 2 miljoner av 
dessa går till enbart Single 
Malt.
 - Det är ju en oer-
hörd ökning och satsning 
på Single Malt som de har 
gjort när man ser tillbaka 
på det, säger Iain. Idag så 

”Glen Moray 
Peated är i

grunden vår 
Classic - med 

en twist!”
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Glen Moray Peated
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Lagerhuset skvallrar
Faten i lagerhus skvallrar om hur 
mycket de älskar att experimentera. 
När man går runt bland alla fat så är 
det inte bara bourbon eller sherryfat 
man ser utan en hel upsjö av andra 
varianter.
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Destilleriet är öppet för besök
Just nu, i slutet av november 2021, så 
är destilleriet öppet för besökare. De 
erbjuder även turer i destilleriet samt 
lagerhusprovningar. 

På plats finns även ett café som er-
bjuder fika och lättare lunch samt så 
har de en välfylld shop!



59MALTER MAGASIN | NR 27 | 2021

lagrar vi lika mycket till Single Malt 
som vi producerade totalt förr.
 
Förändringar har skett
För ungefär ett år sedan så kom ny-
heten att deras Whisky Creator skulle 
byta jobb.
 - Vi har haft lite rollförändringar 
inom företaget kan man säga, säger 
Iain skämtsamt. Först slutade Graham 
Coull hos oss 2019 men strax efteråt 
så började Kirsty Mccallum som dess-
värre också nyligen slutade. Men så 
började Stephen Woodcock istället 
– intressant är att 
han, liksom Kirsty, 
också kommer från 
Distell innan han 
började hos oss.

Även Iain har fått 
kliva in i rollen som 
blender och prova 
på att skapa några 
av deras Core Range 
produkter.
 - Det var en period på några 
månader mellan när Kirsty slutade 
och Stephen började som någon hö-
gre upp tyckte att jag kunde lära mig 
jobbet som blender, skrattar han. Det 
var bara att gilla läget och sätta sig in 
i rollen så snabbt som möjligt. Och nu 
när jag har den erfarenheten så ver-
kar det som ägarna gärna vill att jag 
använder de kunskaperna till något 
bra. 

Iain ansvarar nu delvis för de Sing-
le Casks som destilleriet släpper och 
några av de mer exklusiva buteljering-
arna och Stephen i sin tur sköter de 
stora volymprodukterna såsom Clas-
sic serien, 12yo, 15yo och 18yo.
 - Fördelen med att vara två är 
att vi hittar på ganska roliga och galna 
idéer som vi bägge trissar upp varan-
dra med, säger Iain. Ett sådant är ju 
den Glen Moray Cider Cask som vi 
gjorde under i ’Curiosity’-serie men 

också vår fulltidslagrade Madeira 
whisky som nu har förvandlats till det 
vi kallar Warehouse 1.

Warehouse 1 är en serie som enbart 
finns tillgänglig i Storbritannien just 
nu men som kanske kommer till Euro-
pa och till oss i Sverige under 2022.
 - Vi har haft sådana framgång-
ar med denna serie så det skulle vara 
konstigt om vi inte kommer att släppa 
den på flera marknader, och då för-
modligen även Sverige, säger Iain.

Längre slutlag-
ringar
En annan serie som 
de har lyckats väl-
digt bra med är de-
ras Classics med en 
Finish. Här i Sverige 
så har vi Chardon-
nay, Port och Sher-
ry. Tidigare så har 
dessa fått en finish 
på endast åtta till 

tio månader, men nu kommer de att 
få ligga något längre. 
 - Det vi har märkt att om de 
bara får lite mer tid i respektive fat för 
de olika slutlagringarna så vinner vi 
oerhört med smak och doft så vi har 
justerat finishing-tiden på dessa bu-
teljeringar och har börjat skeppa dem 
nu, säger Iain.

En ny 30 åring nästa år
De hade en plan att lansera en ny 30 
åring under 2021 men de har beslu-
tat att skjuta på den till våren 2022 i 
stället.
 - Vi tog bort vår hyllade 25 åring 
för ett tag sedan och orsaken till det 
var att lagret vi använda för att butel-
jera den hade blivit upp mot 29 år, be-
rättar Iain. Då beslutade vi att i stället 
vänta lite och buteljera dessa om 30 
åringar, vilket var mer logiskt, avslutar 
Iain. 

”Någon högre 
upp tyckte att 
jag skulle lära 
mig blending 

yrket”
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För Mikael Behrenfors, grundaren av 
det Enskedebaserade företaget Infu-
sed Liquids, så började allt i Florens. 

Han var på den hyllade restaurang-
en Locale Firenze som är världskända 
för sina cocktails. Framför sig hade 
han en makalös Old Fashioned med 
en kristallklar iskub med barens sigill 
inpräglat, omsvept av den gyllengula 
drinken.
 Nästa drink som beställdes var 
en mustig och svagt rökig Moscow 
Mule. Mikael insåg att han hittade 
smaker som han aldrig tidigare hade 
upplevt och intresset bara steg. Det 
han drack var magi i drinkform och re-
sultatet av vad genuint mixologihant-
verk kan göra.

Shrub - 
den historiska
hälsodrycken!

Text: Henric Madsen
Bilder: Infused Liquid

Det slutade med att han och barten-
dern hamnade i en flera timmars lång 
diskussion om egna bitters, istillverk-
ning och konsten att använda alla 
kroppens sinnen för att skapa den 
perfekta cocktailen.

Stärkt och inspirerad av resan till Flo-
rens så byggdes garaget om hemma i 
Enskede till ett bryggeri och isfabrik.  
 Genom att laborera med olika 
batcher av sockerlag, tonics, syrups 
och mängder av handsågad is så kun-
de han till slut ta fram några recept 
som verkligen var på en annan nivå 
och som också imponerade på vän-
nerna.

Produkterna började säljas till barer 
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Den perfekta G&T!

15-20 cl kolsyrat vatten
4-6 cl Gin
2 cl Tonic Syrup (addera sist)
Massor av is

Rör runt så att allt blandar sig.

Servera!
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och restauranger och när dessa gjorde 
återkommande beställningar så blev 
det ett kvitto på att idén som började 
växa fram där i baren på Locale Firen-
ze i Florens hade växt till något känn-
bart. Så föddes Infused Liquid.

Infused Liquid tillverkar idag Syrups, 
tonics och Shrubs av högsta kvalitet 
och smak.

Infused Liquid Tonic Syrup är en kon-
centrerad Tonic utformad för att blan-
das med kolsyrat 
vatten eller att 
användas i cock-
tails. Den bidrar 
till att göra den 
perfekta G&T!

Denna tonic har 
en perfekt ba-
lans av beskan 
och smak av ci-
trus, apelsin och 
fläder vilket gör 
att den passar 
till de flesta sor-
ters gin. Men de 
rekommenderar 
dock Stockholms 
Bränneriet Dry 
Gin eller Tanque-
ray Rangpur.

Shrub?
Den vanligaste 
frågan som folk ställer när man pratar 
om Shrub är -Vad är Shrub? Det enkla 
svaret på den frågan är att det är en 
typ av vinäger som man dricker som 
måltidsdryck eller som en ingrediens 
i en mocktail.

Även om Shrub är nytt för många så 
har drycken en historia som går tillba-
ka ända till romarna - de blandade ät-
tika med vatten. Ordet ”Shrub” kom-
mer från det arabiska ordet ”sharbah”, 
som översätts som ”dryck”. Även sjö-

män från 1500 - 1700-talen drack Sh-
rub för att förhindra skörbjugg.

Infused Liquids Shrubs är långt ifrån 
bara ättika med vatten utan kommer 
i en uppsjö av smaker. De kombinerar 
vinäger med färska ingredienser och 
ekologiskt socker. Resultatet är en 
uppfriskande och spännande dryck 
som kan avnjutas som bas i en cocktail 
eller blandas med sodavatten för en 
god måltidsdryck. Just nu finns sma-
kerna Blåbär, Havtorn, Äpple, Hallon/

Mynta, Jordgubb 
samt Rabarber

Att dricka vinä-
ger i sig har sina 
fördelar: vinäger 
hjälper till att hål-
la blodsockerni-
våerna i schack 
genom att förhin-
dra din kropp från 
att smälta stärkel-
se helt. Genom 
att göra det kom-
mer din kropp att 
ha ett lägre glyke-
miskt svar på den 
stärkelse du äter, 
vilket kan minska 
dina chanser att 
utveckla hjärt-
sjukdomar och 
diabetes. Så näs-
ta gång du plane-

rar att äta massor av bröd, drick lite 
vinäger först!

Alla produkter som Infused Liquid ska-
par finns att beställa på deras webbsi-
da: infusedliquid.se

Ovan:
Grundaren Mikael Behrenfors 
upptäckte magin med mixologi i 
Florens.
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