WHISKY
Malter Magasin

UTGÅVA NR: 31 | 2022

ROM&ÖL

Vi tipsar om vårig whisky

möt våren med whisky
Vi dyker ned i de olika stilarna

SHERRY, SHERRY, SHERRY
En hyllad buteljerare återuppstår

Rest & Be Thankful
Wärdshuset Bredaryd berättar om

Belgiens flytande guld
Whisky återvänder till Donegal

Irländska Sliabh Liag Distillery

58

30

W
68

2

MALTER MAGASIN | NR 31 | 2022

Innehåll
nr.31 2022
Redaktören har ordet
Nyheter

Dryckesnyheter på Systembolaget

Sliabh Liag Distillery

Äntligen har whiskey återvänt till Donegal!

14

Möt våren med whisky

Vi tipsar om passande whiskey till vårens alla tillställningar

Wärdshuset Bredaryds tar med
oss till Belgien
Helena, Bella och Viktor tipsar om
matchningar, stilar och restips

Rest & Be Thankful

Den hyllade buteljeraren börjar snart
att släppa whisky igen - under tiden
får vi njuta av rom!

Sherry, Sherry, Sherry

Sherry och whisky går hand i hand,
men har du koll på de olika stilarna?

4
8
14
30
44
58
68

44
MALTER MAGASIN | NR 31 | 2022

3

Doftminnet en makalös tillgång!
Nyligen så var jag med om en häftig upplevelse. Vi förberedde en
provning och när vi packade upp de
whisky vi skulle ha så var det en flaska som hade läckt. Förmodligen så
hade den fraktats upp och ned under
en längre tid och cirka tjugo centiliter
hade runnit ut. Men det häftiga var
när vi luktade på kartongen den kom i
så förflyttades vi ögonblickligen till ett
lagerhus i Skottland.

bland mossor och björkträd så kommer plötsligt en flashback till det där
ögonblicket hos Dalmore.

Det är fascinerade med doftminnet
och hur det kan väcka minnen som
man trodde var borta för alltid. En
bourbonlagrad Glenlivet som jag provade på mässgolvet i London för en
massa år sedan tog mig ögonblickligen tillbaka till min farfars snickarverkstad. Där var alltid doften av nyDoften från ett riktigt Dunnage ware- hyvlat trä närvarande då han gjorde
house är något man minns om man svepaskar.
har upplevt det. Mitt starkast minne
är från ett besök på Dalmore. Jag hade Numer har jag för vana att dofta på
berättat för guiden att doften från när det mesta jag kommer över bara för
portarna är en av de häftigaste dofter att bygga upp min egna doftbank för
man kan uppleva på ett destilleri. Och kommande upplevelser – och jag renär vi kom ut till det väldiga lagerhu- kommenderar att du gör det samma.
set så var hon snäll nog att låta mig
Börja med kryddskåpet och jobbade
öppna portarna.
dig vidare genom köket. Sedan fortDetta var en varm dag så temperatur- sätter du vidare på restauranger. Det
skillnaden var ganska markant och ef- kan tyckas märkligt men helt plötsligt
fekten blev enorm – den där jordiga så hittar du en doft och kan med en
doften blandat med blöt ek slog emot ruggig precision peka exakt på vad
den whisky luktar som.
med full effekt. Magi.
Denna doft har jag också stött på i Så ge dig ut och sniffa så hörs vi i nästa h enri c m ads en
svampskogen på hösten. Mitt i steget nummer!
C hefredaktör
4
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hermanssonco.se

En gyllene rom med stor smak

Barceló Gran Añejo | Artnr: 578 | 700 ml | 37,5 % | 260 kr
*Klimatkompenserade transporter mellan producent och Systembolag i samarbete med Zeromission. Läs mer på hermanssonco.se/hallbarheter

LÄS MER PÅ
DRINKWISE.SE

Varannan förare som
omkommer i singelolyckor i trafiken
är alkoholpåverkad.
6
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Möt våren där Småland är som godast!
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Drick whisky som en Prins!

Nyligen gjorde Prins Charles och Camilla ett besök på anrika Waterford
Crystals i Waterford och naturligtvis var också Waterford Distillery på
plats.

mer om hur Waterford skördar, deHven Legend Old Hare
stillerar och lagrar varje gårds korn individuellt. Här fick Prins Charles även
är släppt
provsmaka Tinnashrule Single Farm
Spirit of Hven har nu släppt en svensk
Origin.
Blended whisky – Legend Old Hare.
Prins Charles och Camilla fick smaka Hos Systembolaget finns just nu fyra En Unik whisky på många sätt och
framförallt då det är den första Blenpå Waterfords Biodynamic Luna till- olika buteljeringar från Waterford
ded Whisky från ett enda svenskt desammans med Head Distiller Ned.
stilleri!
“Prince Charles was very interested
Legend Old Hare är en unik Svensk
in the process of biodynamic farming
whisky. Basen är en whisky som är
but also the way in which we keep
gjord på spannmål som odlats på Hven.
our farms separate,” säger Ned. “He
Från jord till bord, bryggd, destillerad
seemed to have a very good knowoch fatlagrat på Hven. De använder
ledge of what we are doing at the diVete för en sädeswhisky som skall ge
stillery. He also talked about heritage
vaniljsötma och en viss bitterhet. De
grains and we explained what we are
doing and why in our quest to unlock Waterford Single Farm Origin Ballym- har Råg för karamell och örtighet och
whisky’s most natural flavour. We sha- organ 1.2 | Artikelnummer: 51917 | de använder Majs för blommighet och
elegant nötighet. Maltkorn använder
red a laugh after I told him that the 50% | 749:de för sin maltwhisky som bidrar med
whisky was 50% alcohol and he said
that he could feel it … but how enjoy- Waterford Biodynamic Luna 1.1 | Ar- brödiga toner med inslag av choklad
och fruktighet.
able it was.”
tikelnummer: 53096 | 50% | 819:Whiskyn föll Prins Charles på läppen
då han kom tillbaka för ytterligare ett
glas.
Resan gick vidare till John Crowley vid
gården Tinnashrule för att se fälten
där kornet odlas och för att lära sig
8
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Waterford Single Farm Origin Hook Hven Legend Old Hare
Head | Artikelnummer: 52509 | 749:- Blended Whisky
Alkoholhalt: 40,4%
Waterford The Cuvée | Artikelnum- Volym: 70 cl
Artikelnummer: 56847
mer: 52948 | 699:Pris: 279:-

Senaste teknologin bakom Sweden Rock Festivals årswhisky
Sedan 2015 släpper Sweden Rock
Festival årligen en limiterad och
smaksatt whisky knuten till festivalen. 2022 års version är resultatet
av ett samarbete med den spännande svenska producenten Agitator
Whiskymakare, där drycken tillverkas på ett helt nytt sätt och med den
absolut senaste teknologin.

Food & Beverage Manager på Sweden
Rock Festival.

The Dalmore 21yo
2022 Edition
Den 19 maj släpps 36 flaskor av den
extremt sällsynta och hårt allokerade
The Dalmore 21 Year Old 2022 Edition Highland Single Malt, som har
lagrats på utvalda sherryfat.

”Dom använder sig av en riktigt häftig
och nydanande teknologi när de destillerar sin maltwhisky. Med hjälp av
ett vakuumsystem kontrolleras temperaturer och kokpunkter och slutresultatet blir en mycket fruktig whisky The Dalmore är det anrika och välkända whiskydestilleriet i de skotska
med stor komplexitet.”
Highlands. Många känner igen deras
Sweden Rock 2022 Single Malt Whisky flaskor som pryds av den karaktäristisKastanj och Sherry har huvudsakligen ka kronhjorten. The Dalmore 21 Year
lagrats på helt nya fat av amerikansk Old 2022 Edition Highland Single Malt
ek, portugisisk kastanj samt fat som är kronjuvelen i deras Principal Collection. Den här typen av whisky komtidigare har innehållit sherry.
mer inte ofta till Sverige.

Under snart trettio år har hårdrocksälskare från hela världen samlats på
Sweden Rock Festival för att njuta av
musik, gemenskap och unik festivalstämning. Efter ett par år av uppehåll
ser nu både publik och arrangörer
fram emot att mötas på fälten i Norje
igen.
Denna kombination resulterar i intensiva vaniljtoner och smaker som
Som en del av firandet att festivalen påminner om russin, dadlar och mörk
snart går av stapeln igen presenterar frukt. Samtidigt ger kastanjefaten en
festivalen idag sin årswhisky Sweden torrare finish. En smakrik och välbaRock 2022 Single Malt Whisky Kastanj lanserad whisky, helt enkelt!
och Sherry.
Sweden Rock 2022
”2022 års whisky är resultatet av ett Artikelnummer: 5570501
samarbete med den spännande pro- Volym: 700 ml
ducenten Agitator Whiskymakare i Alkoholhalt: 40,0 % vol
Arboga”, berättar Marcus Antonsson, Pris: 749 kr

Den har först lagrats på amerikanska
bourbonfat. Därefter har whiskyn fått
mogna i något så unikt som 30 år gamla sherryfat, som tidigare har huserat
Gonzalez Byass Matusalem oloroso.
The Dalmore 21yo 2022 Edition
Art.nr: 11318
Pris 5999 kr
Alk.halt: 43,8% vol
Volym: 700 ml
MALTER MAGASIN | NR 31 | 2022
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Samalens Réserve Armagnac 1982 en hyllad 40-åring
Moestues idé om att alltid ha en 40
årig armagnac på Systembolagets
hyllor sitter i. Därför kommer nu Salamens Réserve 1982 i Fasta sortimentet. Den lanseras i drygt 50 butiker och går enkelt att beställa om den
inte finns hos just ditt Systembolag.

Idag ingår Samalens i det privatägda
företaget Mandracore Spirits som har
en mångfald av sprit i sin portfölj och
leds av ägaren Nicolas Sinoquet.
Om Armagnac
Armagnac är en brandy som kan sägas vara den mindre kända kusinen
till cognac. Det är ett vindestillat som
inte gör så mycket väsen av sig förrän
det är upphällt i glaset, då tar den
oblygt plats med en tyngre och syltigare smak. Destillationen sker i så kallad alambic armagnaçais det vill säga
en enkelpanna. Distriktet Armagnac
ligger sydost om Cognac, i sydvästra
Frankrike.

Samalens Armagnac Réserve 1982
bjuder på en härligt nyanserad doft
med kanderad frukt, choklad och fattoner. Smaken är fylld med torkad,
kanderad frukt och chokladtoner, hasselnötter, mandelmassa, kanel, apelsinskal, knäck samt mogna äpplen.
Avslutet är långt och finessrikt med
härliga fattoner. Den är en utmärkt digestif, och är du sugen på foie gras så
är det en utmärkt kombination. Eller Samalens Armagnac Réserve 1982
njut din Armagnac precis som den är, Nr 384
rumstempererad i en cognacskupa.
Flaska 500 ml
42 %
Om Samalens
Pris 599 kr
Samalens är ett anrikt familjeföretag
som grundades redan 1882 och besitter ett unikt bibliotek av gamla årgångar brandy i sin referenskällare.
10 MALTER MAGASIN | NR 31 | 2022

High Coast Small Batch 23 –
endast för Höga Kusten
Den 2 maj släppte High Coast Small
Batch 23 Höga Kusten – en whisky
som är framtagen exklusivt för Systembolagen just i Höga Kusten och
i en upplaga om 703 flaskor. Den är
orökt och har lagrats på fat av ny
amerikansk ek.
Small Batch är deras samlingsnamn
för små, exklusiva buteljeringar som
oftast görs för en speciell marknad.
De är alla baserade på få utvalda fat
och ingen produkt är den andra helt
lik. Small Batch är en pågående serie
som får nya uttryck varje gång.
High Coast Small Batch 23
Alkohol: 56 % ABV
Ålder: 9,84 år
Antal flaskor: 703 st
Flaskvolym: 500 ml
Pris: 999 SEK
Artikelnummer: 37510

Dubbla rariteter från
Bowmore i maj
Glen Scotia Single Malt
Festival Edition 2022
Den 20 maj kommer Glen Scotis årliga släpp av deras Festival Whisky till
Sverige!
I år har de valt att släppa en åttaårig
hårt rökt whisky som först lagrats på
100% first fill bourbon i ca sju år innan
de flyttade över whiskyn till 1st fill Pedro Ximenez i ytterligare ett år innan
buteljering.

Den 25 maj 2022 lanserar Bowmore
mycket sällsynta årgångar. Dessa
Torabhaig lanserar Allt Gle- två
unika och exklusiva produkter tillför
ann – The Legacy Series
en helt ny dimension till det redan
Whiskyn, som släpptes 6 maj, följer ikoniska Bowmore-destilleriets proefter den slutsålda första buteljering- duktportfölj.
en från destilleriet i februari i år: LeLanseringen inkluderar den sista progacy Series 2017
dukten från den framgångsrika 50-åriButeljerad till 46% togs Torabhaig Allt ga Vault-serien, den eftertraktade
Gleann – The Legacy Series från 30 oli- Bowmore 1969, liksom den exklusiva
ka fat. Det är det andra av fyra släpp Bowmoreâ 40yo. Dessa nyheter komsom kommer att släppas som en del mer att finnas tillgängliga i en extremt
av Torabhaig Legacy Series. Allt Gle- begränsad upplaga om en respektive
ann är döpt efter den lilla strömmen två flaskor från den 25 maj i Systemmed källvatten, som rinner bredvid bolagets beställningssortiment.

The Campbeltown Malts Festival
pågår under en vecka i maj, precis
innan Feis Ile på Islay. Här kan du destilleriet.
uppleva allt som gör Campbeltown
magiskt – whisky, mat och fantastiska Det relativt nystartade destilleriet Torabhaig ligger naturskönt på
människor!
Teangue, Isle of Skye.
Glen Scotia Single Malt Festival EdiTorabhaig Allt Gleann
tion 2022
Alkoholhalt: 46%
Alkoholhalt: 56,5%
Artikelnummer: 37496
Artikelnummer: 41166
Volym: 70cl
Volym: 70cl
Pris: 759:Pris: 739:-

Bowmore 1969 50yo – En klenod från
1960-talet
Antal flaskor: 1 stycken
Pris: 350 000 :Art nr: 5677901
Bowmore 40 yo – 2021 års upplaga
Antal flaskor: 2 stycken
Pris: 57 995 :Art nr: 5678001
MALTER MAGASIN | NR 31 | 2022
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Glen Scotia 46 yo lanseras den 19 maj
Den 19 maj släpps Glen Scotia 46 yo
på Systembolaget i Sverige – detta är
en tidskapsel från en tid som aldrig
kommer igen.
Denna Glen Scotia är den äldsta
whisky som destilleriet någonsin har
buteljerat och den kommer från en
svunnen tid i Campbeltown historia. 1974 så hade storhetstiden för
’The whisky capital of the world’ som
Campbeltown ibland kallades var för
länge sedan över.
För att anpassa sig till de nya tiderna
så behövde destillerierna förnya sig
och Glen Scotia var inget undantag.
Det svepte en vind med investeringar
och renoveringar där man bytte ut det
mesta av den gamla utrustningen och
arbetssätten till moderna och mindre
tidskrävande arbetssätt.
Mike Smith, som då var destillerichef,
såg hur denna omställning markerad
slutet för en era av tradition, omsorg
och hantverk. Han och hans team gjor12 MALTER MAGASIN | NR 31 | 2022

Loch Lomond 46yo
kommer 19 maj

de de sista destilleringarna och fyllde
de sista faten innan denna modernisering tog vid – och resultatet är den
whisky som nu släpps, en tidskapsel
från en tid som aldrig kommer igen.

Den 19 maj kommer också Loch Lomond 46 år till Sverige. Denna whisky
är den andra i Loch Lomonds serie de
kallar för Remarkable Stills.

Glen Scotias nuvarande Distillery Manager och Master Distiller, Iain McAlister, har tagit upp manteln för att ta
hand om dessa unika fat av exceptionella karaktär och se till att det slutliga
resultatet blir enastående.

Serien hämtar inspiration från Loch
Lomonds unika pot still pannor med
helt raka halsar, vilka installerade på
destilleriet 1965. Denna panntyp ger
dem en sällsynt bra kontroll på vilken
typ av sprit som de vill koka.

Denna whisky lagrades först i 36 år
på ett ex-bourbon fat - därefter flyttades den till ett 1st Fill bourbonfat i
sex år innan den slutligen fick landa i
ett ex-Olorosofat i fyra. Totalt buteljerades 150 flaskor av denna 46 åriga
whisky och tre av dessa kommer nu
till Systembolaget!

Denna whisky destillerades 1974 och
den lagrades först på en kombination
av 1st fill och refilled amerikanska
ekfat. Efter 44 år flyttades whiskyn
till en kombination av 2nd fill Oloroso
och Pedro Ximinéz Sherryfat och lagrades ytterligare i fyra år. Efter 46 år
så buteljerades 200 flaskor totalt.

Glen Scotia 46 yo
Alkoholhalt: 41,7%
Volym: 70cl
Pris: 74 574:Artikelnummer: 41136

Loch Lomond 46 yo
Alkoholhalt: 46,3%
Volym: 70cl
Pris: 47 370:Artikelnummer: 41134

Glen Moray Cabernet Cask
Finish
Dubbla Kilkerran den 19 maj
Den 19 maj släpper Clydesdale dubbla Kilkerran på Systembolaget – en
som lagrats på fat som tidigare innehållit sherry och en som lagrats på fat
som tidigare innehållit portvin.

Skotska whiskydestilleriet Glen Moray experimenterar med många olika
sorters fatlagringar. Whiskyn ligger
först på fat av amerikansk ek. Sedan
lagras just den här i franska fat som
använts för att tillverka cabernet sauvignon. Vinfatlagringen ger den aromer av mörk choklad och kryddor.

– Jag jobbade med att återuppliva Glengyle i fyra år mellan 2000 och
2004. Vi designade destilleriet, köpte
in material. Och för att sluta cirkel på
något sätt så köpte vi de pannor som
hade kokat sprit på Ben Wyis av InMalter Magasin gjorde en intervju ti- vergordon, min gamla arbetsgivare,
Den ovanliga kombinationen av ekdigare med Frank McHardy, Frank var skrattar Frank nöjt.
fat och aromer av rött vin skapar en
en av eldsjälarna som drev på projekunderbart rund whisky med massor
tet att renovera och starta Glengyle Kilkerran Sherry Cask
av karaktär. En njutning både för de
Distillery på nytt. I intervjun så säger Ålder: 8yo
traditionella single malt-älskarna och
Frank att det han är mest stolt över i Alkoholhalt: 58,1%
för alla som vill utforska spännande
sin karriär är att han fick förtroendet Artikelnummer: 41117
whiskynyheter.
av Mr Wright att renovera The Glen- Pris: 758:gyle Distillery.
Glen Moray Cabernet Cask Finish
Kilkerran Port Cask
Nr: 56719
Att starta ett tredje destilleri i Cambel- Ålder: 8yo
Flaska 700 ml
town var ju naturligtvis en stor sak för Alkoholhalt: 57,9%
Alkoholhalt: 40 %
hela staden för det gjorde att de nu Artikelnummer: 41118
Pris: 329 kr
fick titulera sig som en egen region.
Pris: 758:MALTER MAGASIN | NR 31 | 2022
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I Donegal
flöder

whiskeyn
igen!

Text: Henric Madsen
Bilder: Sliabh Liag Distillers

Donegal är det grevskap som ligger
allra nordligast i Irland och detta område har en rik historia när det kommer till destillering, dock främst den
olagliga sorten. Här har Poitín kokats
undanskymt i generationer. Det karga landskapet, med få fast boende,
var en perfekt plats att bygga små destilleringsapparaten som man kunde
gömma bland klipporna. Närheten
till Derry gjorde att man lätt kunde
leverera den färdiga spriten till kunder runt om Irland.
14 MALTER MAGASIN | NR 31 | 2022
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När Poitín var som störst så stod Donegal för nästan 45% av den totala tillverkningen i hela Irland. Men då det
var högst olagligt att tillverka Poitín så
satte staten stopp för verksamheten.

Sliabh
Liag
Distillers

Man började med dryga böter till
staden som helhet där en illegal destilleringsapparat hittades, men det
gjorde bara att de blev bättre på att
gömma dem. År 1815 hade stetn fått
nog och satte in militär i ett försök att
stoppa tillverkningen vilket de delvis lyckades
med. Det blev också
mer lönsamt att koka
spriten lagligt än
att få de skyhöga
böterna om man
avslöjades som
Poitínbrännare.
Det i denna historia
som Sliabh Liag Distillery är sprunget. Destilleriet är grundat av det
gifta paret James och
Moira Doherty. Och James farfar var just en
sådan Poitínbrännare
som i lönndom kokade
sin sprit.
- Man skulle kunna kalla Donegal för ’The
Islay of Ireland’ för vi delar
ungefär samma historia,
berättar James. Förutom att
även där kokades spriten länge illegalt
och det var svårt för skattmasen att ta
sig dit och kräva in pengar så var även
den Poitín som kokades i Donegal åt
det rökiga hållet. Det har alltid retat
mig lite att inte denna rika historia har
hyllats mer och att det inte finns i alla
fall ett destilleri i regionen som för
denna tradition framåt – därför är det
ju extra kul att vi faktiskt har startat
två!

kom på idén att bygga Sliabh Liag Distillery i norra Irland är en berättelse
som börja i Zimbabwe i Afrika.
- Jag skulle säga att jag är en
ganska typisk första generation irländare, säger James. Min fars familj
lämnade Irland och Donegal 1943 för
att jobba på en egendom åt en förmögen familj i England, min farmor var
hushållerska och min farfar var alltiallo. Så min pappa är född i England
men är på många sätt mer irländsk än
min mamma som faktiskt är född i Ir-

”Donegal och Islay har mycket
gemensamt - vi
har i grunden
samma historia”
land, skrattar James. Jag är också född
i England men med en stark irländsk
prägel.

Enligt James så är det just den bakgrunden som gör att han ser Irland
och dess värde på ett annorlunda sätt
än någon som är född och uppvuxen
där – det är djupt inbakat i immigrant
själen att få komma hem, och tillbaka,
till sina rötter. Men innan James fick
denna insikt så tog hans jobb honom
först ut i världen.
- Jag är utbildad vatteningenjör
och genom jobbat hamnade jag i Zimbabwe där jag jobbade med bevattning. Här träffade jag min blivande
fru, Moira. Vi gifte oss och flyttade till
Mulanje i Malawi där vi tillsammans
drev flera te- och kaffeplantage.
Men James har ett driv och efter ett
tag blev han rastlös och vill utforska
nya möjligheter.
- Det var dels mitt driv som gjorBakgrunden till hur James och Moira
16 MALTER MAGASIN | NR 31 | 2022

James Doherty

James och hans fru Moira har tillsammans grundat Sliabh Liag Distillers
- men en bestämd vilja att återföra
whiskeyproduktionen till Donegal

MALTER MAGASIN | NR 31 | 2022
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Delar av teamet framför
ginpannan

De började småskaligt med ett gindestilleri - men planen är att växa till ett
internationellt företag.
18 MALTER MAGASIN | NR 31 | 2022

de att vi flyttade, dels att det var oroliga tider i grannlandet Moçambique
och vi bodde precis på gränsen. Det
gick så långt att man på kvällen tog ut
pistolen ur vapenskåpet och lade den
under sängen – då kände vi att det
hade gått lite väl långt och vi flyttade.

mitt namn som en kandidat till jobbet,
skulle jag tacka ja om jag fick det – och
det skulle jag ju självklart göra.
Sagt och gjort, hans namn lyftes fram
och han fick komma på en intervju
hos han som då höll på med att sätta
ihop ett team skulle lyfta fram William
Grant & Sons i Östeuropa.
- Vincent var lite av en risktagare och han ville bygga ett team som
han kunde ta med sig till nya projekt
om det behövdes. Vincent var också
första generationens irländare som
jag och hans pappa, liksom min, hade
grundat ett eget byggföretag. Han
hade precis slutat på Twinings Tea och
det roliga var att
jag hade haft
Twinings
Teas
Master Blender
på besök hemma
hos mig i Malawi
nyligen.

Flyttlasset gick tillbaka till Storbritannien men väl på plats så hade James
väldiga problem med att hitta ett
jobb, eller att ens få komma på en intervju. Han fick hjälp med att fila på
sitt CV och presentera sin historia som
te- och kaffeodlare i Malawi men med
en ingenjörsutbildning.
- Han som hjälpt mig knuffade mig också mot
dryckesbranschen
där jag kontaktade en Headhunter
som faktiskt tog
emot mig för en
intervju, berättar
James. Men i stälUnder flera år så
let för att träffa
jobbade James i
Headhuntern så
teamet med att
fick jag ett möte
bygga upp Willimed en assistent
am Grant & Sons
till honom som
turligt nog var hon helt begeistrad i varumärke i Balkan och vidare till centrala Europa samt slutligen även Ryssallt som handlade om Afrika.
land.
- Vi växte från ungefär 2000
Assistenten hade med sig en jobbannons som James faktiskt hade sett lådor per år till 200 000 lådor per år
men som han inte tyckte att han var men jag visste att jag inte kunde bekvalificerad för – jobbet var en säljpo- fordras inom företaget utan en viss
sition hos William Grant & Sons med marknadsföringsbakgrund, säger Jafokus på Balkan. Detta var tiden precis mes. Så jag kontaktade Heather Graefter att Sovjetunionen hade splitt- ham som chef för marknadsföringen
och förklarade att jag behövde lära
rats.
- De sökte någon som kunde mig marknadsföring men att jag hade
flera europiska språk, mångårig säljer- inga ambitioner att bli en marknadsfarenhet samt erfarenhet av östra Eu- förare.
ropa. Jag kunde engelska och två afrikanska språk, hade aldrig jobbat som Han förklarade att om hon hade nåsäljare och hade aldrig satt min fot i got problem som behövde lösas, stort
östra Europa så jag kände att jag inte som smått, så kunde han börja jobba
riktigt passade in i rollen. Men hon gav på en lösning direkt.
- Heather kontrade med att de
sig inte och frågade om hon lade fram

”Vi gick från att
vara en te- och
kaffeodlare i
Malawi till att
koka whiskey på
Irland
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faktiskt hade ett problem på Glenfiddich, säger James. De hade ett stort
lager av gammal whisky med ett värde
på över två miljoner pund men ingen
tydlig plan hur de skulle sälja det. Jag
antog utmaningen direkt, skrattar James.
Detta var år 1999 och James och teamet satte i gång direkt med arbetsuppgiften – det första de gjorde var
att skapa Glenfiddich Rare Collection.
- Vi tittade på all whisky hos
Glenfiddich som var över 21 år gammal
och skapade några fantastiska buteljeringar, berättar James. Glenfiddich
Havanna Reserve 21yo var en
sådan, Glenfiddich 1937, 40yo,
30yo var andra
saker som vi skapade. Det var en
fantastisk tid och
jag fick möjlighet
att jobba med
en rad fantastiska människor
såsom
David
Stewart, Michael Webber och
John Ross.

år under perioden då vi väckte Tullamore D.E.W till liv igen och lanserade
Hendricks Gin, berättar James. Jag har
haft en oerhörd tur och varit på rätt
plats vid rätt tid hela tiden.
Han kände att det var dags för något
nytt och växlade spår och började på
Fosters i stället. Hela familjen var på
väg att flytta till Australien men i sista
stund så såldes Fosters till SABMiller
och de ville inte ha James i Melbourne
utan i Hong Kong – så flytten gick dit.
- Mitt uppdrag var att öppna
den asiatiska marknaden för Peroni
och jag kan väl säja att sälja dyr italiensk öl till kunder som suktade
efter lyxprodukter
var kanske inte det
svåraste
jobbet
som fanns, skämtar han. Både jag
och min fru kände
att vi ville göra något annat och det
var Irland som kallade på oss.

”Jag och mitt
team låg bakom
Glenfiddich 1937,
30yo, 40yo. Vi
tog även fram
Balvenie 50yo
cask 191”

Tillbaka till Irland
2015 flyttade James, Moira och
barnen hem till Irland och till Donegal. Förutom att de ville skapa något
själva från grunden så var hela tiden
mervärdet för regionen med i tankarna. Ett problem som Donegal lider av,
liksom många andra regioner är utflyttning. Det är en brist på jobb som
gör att barnen som studerar vidare på
Universitet flyttar inte hem igen utan
de stannar i Dublin, Belfast eller i England.
- Vår ambition var att återföra
destilleringen till Donegal men också
att skapa ett ekosystem med verksamheter kring destilleriet som anställer
fler människor, säger James.

Det var det teamet som också tog
fram Balvenie Islay Cask samt Balvenie 50yo Cask 191.
- Under den här perioden så
lärde jag mig hur man marknadsför
whisky men jag hade lärt mig något
mycket viktigare än så på vägen – jag
lärde mig hur man blandar whisky av
David Stewart och hur man kan förändra processen vid destilleringen för
att få det resultatet man vill av Mike
och John, säger James stolt.
James gick vidare inom William Grant
& Sons och jobbade en tid också med
Travel Retail innan han fick en plats i
styrelsen.
- Jag satt i styrelsen i fyra – fem Började med ett gindestilleri
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Ett starkt team
Även om James drömde om att destillera gin och whisky så var det tidigt
tydligt att det var Moira som hade den
rätta känslan för att destillera. James
är nu tillbaka i sin gamla roll - försäljning och marknadsföring
MALTER MAGASIN | NR 31 | 2022
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Även om deras grundidé var att destillera whisky så började de med ett
litet gindestilleri.
- Själva idén till vår gin, An
Dúlamán Irish Maritime Gin, kom
egentligen redan 2010 då jag fortfarande jobbade på William Grant, säger James. Vi var i processen att köra
igång Hendricks Gin och vi var i Donegal och plockade sjögräs. Moira undrade då om någon har försökt att göra
sprit på sjögräs och jag tyckte att det
lät som en bra idé men hade svårt att
se hur man skulle göra det rent tekniskt.
När James och Moira började att utveckla receptet för sin gin så återkom
minnet med att använda sjögräs.
- Idag så använder vi fem olika
typer av sjögräs till vår gin, men vi experimenterad med ett 20-tal

22 MALTER MAGASIN | NR 31 | 2022

olika sorter innan vi hittade rätt, säger
James. Vi använder också enbär, koriander, angelikarot, cassia samt apelsin- och citronskal för att krydda vår
gin.
Designen som de använder på sina
ginflaskor är inspirerade från den
Spanska armadan, mörkt och kraftigt
glas, och de har även hämtat inspiration från The Books Of Kells för textdesignen.
- På varje flaska så finns också
en kod som ger dig information när vi
plockade sjögräset samt smaknoter
om just den batchen.
I början så destillerade både James
och Moira deras gin, men med tiden har det visat sig att Moira
är den som kokar gin bäst av

de två.
- Det märktes ganska snabbt
vem av oss som kokade den bästa ginen så idag är Moira Head Distiller för
vår gin, skrattar James. Hon är helt
fantastisk att känna doft och smaknyanser. Så hon kokar vår gin med teamet och jag är tillbaka i mitt gamla
jobb med marknadsföring och försäljningen, suckar han leende.
En långsam process
Det här med att bygga
ett destilleri är en kostsam process och i James och Moira fall så har
byggt upp företaget steg
för steg.
- Vi har hela tiden
haft en klar bild

över hur vi ska bygga upp företaget
och vilken väg vi ska gå för att nå vårt
mål, berättar James. Det handlar hela
tiden om att få in kapital i en strid
ström så vi kan ta nästa steg i processen. Att bygga ett gindestilleri var ett
första steg.
Många tror att det är ett enkelt steg
att producera gin under tiden whiskeyn lagras men sanningen är att ginmarkanden är minst lika svår att komma in på som whiskeymarkanden.
- Man måste grunda ett nytt varumärke och ta sin gin till marknaden
och allt detta kostar både pengar och
tid, säger James. Och så råder det ingen brist på gin just nu heller utan det
är ett hårt och svårt klimat att nå fram
med en ny produkt. Vi har jobbat stenhårt sedan vi lanserade
den 2017 och nu

An Dúlamán Irish Maritime
Gin
En gin med en kyss av havet - den är
kokad med fem olika typer av sjögräs
förutom enbär, koriander, angelikarot,
cassia samt apelsin- och citronskal.
Den finns tillänglig i Sverige och har
artikelnummer 51296 och kostar
388:- för 500 ml. 43,2%
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Alla tre finns i Sverige
The Legendary Silkie
Artikelnummer: 56542
Pris: 499:Alkoholprocent: 46%
Volym: 700 ml
The Legendary Dark Silkie
Artikelnummer: 51297
Pris: 519:Alkoholprocent: 46%
Volym: 700 ml
The Midnight Blue Silkie
Artikelnummer: 56559
Pris: 599:Alkoholprocent: 46%
Volym: 700 ml
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finns vi över trettio olika länder och vi The Legendary Dark Silkie är en lite
större whiskey med mer kraftfulla
är precis på väg in i USA.
dofter och smaker.
- Här ville jag verkligen att DoSilkie Blended Irish Whiskey
För att komma ett steg ytterligare på negal skulle representeras på bästa
vägen till sin egen whiskey så skapa- sätt och för att göra det använde vi en
de de också en serie av Blended Irish mix av 70% grain och 30% maltwhiskey och vi lagrade hela blandningen
whiskey som de kallar för Silkie.
- När vi skapade våra Silkie bu- i nya amerikanska ekfat i tre och ett
teljeringar så tittade vi tillbaka i his- halt år.
torien på hur irländska whiskey smakade förr, säger James. Och med vår Grainwhiskeyn som de har använt är
regions historia med rökig Poitín var till största delen gjord på majs vilket
det ganska enkelt att göra receptet ger ett sötare destillat. Maltwhiskeyn
är uppdelad på två olika destillat –
med en andel rökig whiskey.
hälften är trippeldestillerad, hårt
Själva idén med
rökt och lagrad
Silkie är att det
på ex-bourbonäven i framtiden
fat och den andra
kommer att vara
hälften är orökt,
en blend som de
dubbeldestillefortsätter produrad och lagrad på
cera även efter
ex-sherryfat.
när de börjar bu- Genom att
teljera sin egen
kombinera dessa
whisky.
olika stilar så har
Detta
vi fått fram, enligt
kommer att vara
mig, en whiskey
vår blend som är
som representeskapade med en
rar själva själen
del whiskey som
av Donegal, säger
vi köper in från
James. Den ger
andra producentoner av saltad
ter med målet är
att vi ska själva producera den rökiga karamell med en svag rökighet som
går åt mjuk piprök i stället för tjära.
komponenten i framtiden.

”Silkie är en
nickning till hur
whiskey smakade förr - och med
vår historia med
rökig Poitín så
var en del rök en
självklarhet.

I dag finns det tre olika varianter av
Silkie – och alla tre finns tillgängliga på
Systembolaget. The Legendary Silkie
är deras instegswhiskey där endast
4% av blandningen är rökig whiskey.
- The Legendary Silkie är en
mjuk, sötare och försiktig whiskey där
du egentligen bara hittar röknoterna i
eftersmaken. Vi ville visa industrin och
våra kunder att även irländsk whiskey
kan vara rökig och att det inte är något farligt, säger James.

Den tredje i serien är The Midnight
Blue Silkie men här har de skippat
grain whiskey och använder endast
single malt whiskey. I grunden så har
de använt orökt trippeldestillerad
whiskey som lagrats på Cabernet Sauvignon fat. De har också ökat den rökiga komponenten till 35%.
- All whiskey i The Midnight
Blue Silkie kommer från samma destilleri men vi har ändå valt att kalla
den för en Blended Malt enbart för
att ingen ska tro att det är en whiskMALTER MAGASIN | NR 31 | 2022

25

ey som kommer från vårt destilleri.
Dessa tre Silkies kan ses som en resa
i Irländska rök där vi går från 4% upp
till 35% och lägger grunden inför när
vår egen whiskey är redo och ska börja säljas.

Solerasystem.
- Dessa tankar är alltid en fjärde del fylld vilket betyder att vi får en
jämn kontinuerligtet mellan batcherna, säger James. Naturligtvis så separera vi de olika
destillaten så de
hamna i olika spirit receiver. När
vi sedan pumpar
upp spriten till vår
Filling Store så använder vi rostfria
tankar.

”Vi har redan
en tydlig plan
för när och hur
vi kommer att
släppa vår whiskey - vi har hämtat inspiration
från Ardbeg.”

Ardara Distillery
De är lite annorlunda mot vad
man är van vid.
De använder en
hammarkvarn för
att mala sitt korn
och så använder
de en tryckkokare innan de för
över mixen till
sina washbacks.
- I tryckkokaren så kan
vi blanda olika
sädesslag för att
få till en så bra
blandning som möjligt och sedan kokar vi det i ungefär en timme under
ständig sakta rörelse. Vörten för vi sedan över till våra washbacks där den
ofiltrerade vörten får fermenteras under 72 timmar.
Pannorna som de har installerat kommer från Forsythes i Skottland och
deras Wash Still rymmer 10,000 liter.
Den har en lite annorlunda form då
halsen inte är centrerad utan är placerad baktill - detta är en nickning till
hur pannorna såg ut förr på Irland.
- Vår mittenpanna, Intermediate Still, rymmer 5 000 liter och vår Spirit Still rymmer 3 500 liter. Vi har hämtat inspiration från Macallan när vi
designade vår Intermediate och Spirit
still, men vår Wash Still ritade vi på en
servett över en middag med Richard
Forsyth, skrattar James.

Whiskey från sitt
eget destilleri har
de redan en klar
plan på hur de ska
lanseras.
- Vi kommer
att göra ungefär
som Ardbeg när
de återuppstod,
berättar James. När vår sprit har fyllt
whiskey, det vill säga tre år så släpper vi en Single Malt som är
lagrad på en mix av ungefär
60% bourbonfat och 40%
sherry fat. När den har
fyllt fyra så kommer vi
släppa Pot Still whiskey och så vid fem år
så släpper en ny Single Malt så man kan
jämföra den mot två år
innan. Det kommer alltså vara en resa fram tills vi
släpper vår första Core Range
whiskey.
Deras Single Malt har en rökighet på
50ppm och trippeldestillerad och deras Pot Still whiskey består av hälften rökig malt på 50 ppm och 30% är
omältat korn och 20% är mältat och
rökt havre.

När de destillerar så samlas deras hjärta först upp i en spirit receiver som är Inget besökscentrum
gjord av trä och fungerar lite som ett Man kan besöka Sliabh Liag Distillery
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för turer men de har inget besökscentrum som vi annars är vana vid. De
har en bar där du kan provsmaka deras produkter men om du vill äta eller
ta en öl så är det en kort promenad in
till centrum.
- Vi vill fokusera på att
tillverka gin och whiskey och
känner att vi inte har något
behov att driva en restaurang också, säger James.
Sedan så är ju grundidén
att vi ska skapa fler arbetstillfällen i närområdet och
då ser vi gärna att våra
besökare går till stadens
restauranger och pubar i
stället vilket i sin tur ger
ännu fler arbetstillfällen
och det är ju hela målet
med detta projekt, avslutar James.

Tre kopparpannor

Deras washstill har en annorlunda
form då halsen inte är centrerad utan
är placerad baktill på pannan. Denna
form är inspirerad av hur pannorna
såg ut förr på Irland.
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Stort och rymligt
De har flyttat hela sin produktion till
Ardara Distillery - inklusive ginpannan
som faktiskt står en våning ned under
gallergolvet.
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Möt våren med
härlig Whisky!

Äntligen är våren här på allvar och äntligen kör grillsäsongen igång! Vad är
väl härligare än att samlas kring grillen med något riktigt gott i glasen!
Vi har skannat av Systembolagets utbud och tipsar här om
ett gäng whiskys som passa de flesta tillfällena och för de
flesta smakerna - allt från rårökare till stillsamma blends!
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Glen
Moray

Man kan kalla Glen Moray i norra
Speyside för Elgins stolhet. Ett gammal ölbryggeri som konverterades till
destilleri för en herrans massa år sedan. Ägs just nu av ett franskt företag
som har gett destilleriet väldigt mycket mer kärlek än det fick under sina
förra ägare, Glenmorangie.

Glen Moray:
Peated

En prisvärd och kompetent Single
Malt som levererar en mjuk och behaglig rökighet. Det är ingen whisky
du behöver analysera i flera timmar
utan det är bara att njuta utan några
krusiduller.
Glen Moray Peated
Pris: 299:Alkoholhalt: 40%
Artnummer: 446

Glen Moray:
Chardonnay Cask Finish

En perfekt efterrättswhisky! Slutlagringen ger denna Glen Moray alla
toner som du hittar i en fruktsallad
- ingen som helst rök utan bara välbalanserade frukter som bärsfram av
en bakomliggande vaniljton. Denna
lanseras på alla Systembolag i Sverige
den 1 juni så den kommer att vara
lätt att få tag på!
Glen Moray Chardonnay Cask Finish
Pris: 299:Alkoholhalt: 40%
Artnummer: 83106
(Lanseras 1 juni 2022)
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The
Glenlivet
För många så personifierar The Glenlivet vad Skottland är. Det är ett av världens största single malt destillerier i
världen och de var bland de första att
få licens att köra lagligt 1824.
Natruigtvis så kan man välja The Glenlivet 12 år eller The Glenlivet 15 år - du
kommer förmodligen aldrig stöta på
en The Glenlivet som inte bra - kanske
bara mindre god. Men här vill vi lyfta
fram två stycken som är lite annorlunda för att vara The Glenlivet.

The Glenlivet:
Nadurra 1st Fill Bourbon

En NAS The Glenlivet som verkligen sparkar undan benan på de
flesta andra NAs whiskys. 100%
1fill bourbonfat borgar för en vaniljbomb som heter duga. Passar
lika bra som välkomstskål som till
desserten.
The Glenlivet Nadurra 1st Fill
Pris: 579:Alkoholhalt: 58,8%
Artnummer: 85524

The Glenlivet 12yo:
Licensed Dram

Denna är The Glenlivet 12 år men
med en tvist - den består av både 1
fill bourbon och 1fill sherryfat och
den är buteljerad vid 48%. Dettta
är en väldigt intressant 12 åring där
man får uppleva ett bredare djup
av vad The Glenlivet kan leverera.
The Glenlivet Licensed Dram 12yo
Pris: 479:Alkoholhalt: 48%
Artnummer: 41116
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Glen
Scotia

Glen Scotia har gått från klarhet till
klarhet och under sina nya ägare har
de blommat ut och får äntligen visa
sina muskler.
De vågar experimentera men
behåller alltid en fot i sin tradition.
Vilken Glen Scotia som man än njuter
av så finns där alltid en oljighet och en
sälta som är deras signum.

Glen Scotia:
Double Cask

Detta är en mjuk och försiktig introduktion till Glen Scotias värld. En
mix av Bourbon och sherry fat som
tillsammans skapar en whisky fylld av
gräddkola, röda frukter och en viss
sälta. Passar till de flesta tillfällena.
Glen Scotia Double Cask
Pris: 479:Alkoholhalt: 46%
Artnummer: 4665

Glen Scotia:
Malts festival 2022
8yo Peated PX Finish

Whiskyfestivalen i Campbeltown är
ett återkommande evenemang som
går av stapeln i slutet av maj varje år.
Detta är Glen Scotias festivalwhisky
som i år är en spännande kombination där de har gett sin whisky en
finish PX-fat som tidigare innehållit
rökig Glen Scotia. En wow-upplevelse
för alla sinnen - den släpps den 20
juni.
Glen Scotia Malts Festival 2022
Pris: 739:Alkoholhalt: 56,5%
Artnummer: 41166
(Lanseras 20 juni 2022)
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Fettercairn

Fettercairn är ett destilleri som vi inte
är vana med att se i Sverige. De har
ofta hamna lite i skuggan av sitt systerdestilleri The Dalmore.
Vi har tidigare haft utgåvor så
som Fettercairn Fior men ägarna har
egentligen inte satsat på destilleriet
- fram tills nu! Förutom att man har
ändrat sin lagringsprofil så har man
också gjort om hela utseendet på sina
flaskor.

Fettercairn: 12yo

Fettercairn 12 år är en mjuk och rund
whisky som inte sticker ut på något
sätt. Den är väldigt lätt att tycka om
då den passar de flesta. Det är en ren
bourbonlagring så förvänta dig vanilj
och frukter.
Fettercairn 12 yo
Pris: 499:Alkoholhalt: 40%
Artnummer: 86583

Fettercairn:
Warehouse 2 Small Batch
no.003

Här visar Fettercairn vilka oanade
whiskys som de har i sina lagerhus
som nu äntligen är redo att nå konsumenter. Detta är en mix av ex-bourbon fat (57%), romfat (16%) och franska vinfat (27%) - en kraftfull whisky
som verkligen imponerar!
Fettercairn Warehouse 2 Small Batch
No.003
Pris: 719:Alkoholhalt: 50,60%
Artnummer: 4117801
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Aberlour
Aberlour kan man använda som en
mall om man ska skapa en ny whisky
med sherry lagring. Deras New-Make gifter sig fantastisk bra med just
ex-Sherryfat och det finns en mängd
olika buteljeringar som bevisar detta
uttalande.
Om du besöker destilleriet så
missa inte att att prova och buteljera
din egna whisky på plats vid destilleriet!

Aberlour: 12yo

Här har de gjort en stilig dubbellagring där de har till viss
del tyglat sina sherryfat genom
att mixa in en del bourbonfat.
Fruktighet och vanilj i en bra
mix.
Aberlour 12 år
Pris: 419:Alkoholhalt: 40%
Artnummer: 529

Aberlour:
a’bunadh

Detta är en modern klassiker
som även efter 60+ batcher
levererar en lika bra och
kraftfull sherry whisky som
när den först kom. En snudd
på perfekt olorosolagring som
verkligen är ’bang for your
buck’
Aberlour a’bunadh
Pris: 684:Alkoholhalt: 59,1%
Artnummer: 445
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Highland
Park
Från norraste Skottland kommer denna klassiska single malt. Man brukar
säga att Highland Park har lite av allt
i sin smakprofil - här finns sälta, rök,
frukt, fat och vanilj.

Highland park: 12yo

En bra introduktion till Highland Park.
Här finns vanilj och frukt med svaga
nyanser av fat.
Highland Park 12 år
Pris: 419:Alkoholhalt: 40%
Artnummer: 531

Highland park: 18yo
Denna whisky står för allt
vad Highland Park är - en
gedigen profil med kraftfulla noter av djupfrukt,
svag rök och kola.
Highland Park 18 år
Pris: 949:Alkoholhalt: 43%
Artnummer: 437

Highland park:
Cask Strength

Först lanserade endast
för Sverige men den var
så populär så nu finns
det på flera markander.
Fatstark HP helt enkelt!
Highland Park Cask
Strength
Pris: 319:Alkoholhalt: 64%
Artnummer: 554
Obs: 350 ml
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The
Glenrothes
Länge var The Glenrothes en whisky
som gick oavkortat till blended industrin. Som single malt så dök den upp
först under början på 80-talet. Edrington som nu äger destilleriet fokus på
att få The Glenrothes att resa sig som
ett fristående destilleri där tradition
är ett ledord. De går tillbaka till grunderna med andra ord och fokuserar
på att lagra sin whisky på endaste de
bästa sherryfaten.

The Glenrothes: 12yo

Detta är också en snäll och behaglig instegswhisky där man
får en möjlighet att utforska
hur The Glenrothes smaka
och doftar utan att något
ha fått tagit överhand.
Lugna och fruktiga toner
som inte kan skrämma
någon.
The Glenrothes 12 år
Pris: 419:Alkoholhalt: 40%
Artnummer: 4673

The Glenrothes:
Single Cask Nordic
Edition

Detta är en kraftfull whisky
som levererar på alla nivår
som man förväntar sig. Det
är en makalös sherrylagring
som knäpper både GlenDronach och Macallan på fingrarna!
The Glenrothes Single Cask
Nordic Edition
Pris: 1950:Alkoholhalt: 66,3%
Artnummer: 41095
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Blended
Blended whisky är och kommer att
förbli den enskilt största marknaden
för all whisky som produceras. Det
är den kategorin som håller de flesta
destillerierna igång - single malt är en
bara en sidosyssla. Här tipsar vi om
tre goda blended som absolut inte
kostar skjortan - men som levererar
en upplevelse.

Highland Queen

En klassisk blend i Skottland som nu
har kommit till Sverige och ser man
till försäljningen så älskar vi den!
Lätt och fruktig med en bra balans
mellan maltwhiskyn och grainkomponenterna.
Highland Queen
Pris: 229:Alkoholhalt: 40%
Artnummer: 537

Johnny Walker Black
Label

En 12 årig blend som levererar en
riktigt bra balans mellan svag rök,
sherry och bourbonfat. En klassiker som fortfarande fungerar.
Johnnie Walker Black Label
Pris: 359:Alkoholhalt: 40%
Artnummer: 88492

For Peat’s sake

En fruktig och behaglig men kanske framförallt rökig blend. Är det
rök du är ute efter så kommer du
bli nöjd!
For Peat’s Sake
Pris: 235:Alkoholhalt: 40%
Artnummer: 4672
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Glenallachie

Glenlossie
Patrik och Mikael på Selected Malts
har inte bara lyckats med att göra bra
fatval för sina egna buteljeringar utan
de har också lyckats med att bärga
The GlenAllachie till Sverige.
Redan när det stod klart att Billy Walker skulle ta över detta avdankade destilleri så visste man att nu blir
det åka av - och det blev det!
De har levererat några magiska buteljeringar under denna korta tid.
Här nedan tipsar vi om en GlenAllachie och en av Selected Malts
egna buteljeringar som släpps nu i dagarna faktiskt!

Glenallachie: 15 yo

Detta är en perfekt introduktion till
allt som rör GlenAllachie. Billy Walker
har skapat en magisk representant
för resan de har framför sig.
Glenallachie 15 yo
Pris: 889:Alkoholhalt: 46%
Artnummer: 80410

Selected Malts:
Glenlossie 14yo

Den trettionde och den äldsta buteljeringen som Selected Malts hittills
har släppt. En Glenlossie på 14 år
där den har fått en ettårig finish på
ett Palo Cortado fat vilket borgar för
en fruktig och spännande sommarwhisky!
Selected Malts Glenlossie 14yo
Pris: 798:Alkoholhalt: 51,1%
Artnummer: 56979
Obs: 500 ml!
(Släpps den 16/5)
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Torabhaig

Writers Tears
Torabhaig Distillery är det senaste
tillskottet av destillerier på ön Skye
som annars bara har dominerats av
Talisker. Det finns en nyfikenhet och
en fantasirikedom som vi älskar hos
TOrabhaig och det är en spännande
att vara med på en destilleriresa så
här tidigt - detta är blott det andra
släppet från destilleriet!
Writers Tears är en blended whiskey
från Irland där grundaren, Bernard
Walsh, har jobbat idogt med att återföra Irländsk whiskey till världskartan
- vilket han till i mångt och mycket har
lyckast med.

Torabhaig: Allt Gleann

Detta är en ung whisky men som
är fylld till bredden med smak och
karaktär. Den har en söt rökighet som
änåd är ganska snäll. Tänk i banorna
kring en nedtonad Caol Ila eller Ledaig. Passar den nyfikna!
Torabhaig Allt Gleann
Pris: 759:Alkoholhalt: 46%
Artnummer: 37496

Writers Tears: Distillers
Edition

En perfekt efterrättsdram. Mjuka
kolatoner som är inbäddade i en
fruktsallade. Inget som stör eller som
behöver analyseras - bara njut.
Writers Tears Distillers Edition
Pris: 359:Alkoholhalt: 46%
Artnummer: 442
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Laphroaig
Rök, rök och åter rök. Det är många
som har blivit skrämda från att någonsin igen prova whisky eftet att ha fått
smaka en Laphroaig. Är man ovan så
är det smått otroligt hur de lyckas få
in så mycket smak och doft i en dryck.
Laphroig måste ju klassas som
en av de riktigt klassiska single malt
whiskys som finns på marknade och
de levererar alltid till 100%.
Om du inte tycker att oset från grillen
är nog, häll då upp en Laphroig och
dofta på också.

Laphroaig: Select

Detta är deras absoluta instegswhisky och det är en
ungrackare på stillsamma 40%
- men mer behövs inte. Den har
samma rökighet men kanske
inte lika aggressiv som hos 10
åring -eller 10 åring Cask Strength.
Laphroaig Select
Pris: 379:Alkoholhalt: 40%
Artnummer: 426

Laphroaig: Quarter Cask

Detta är vår favorit - här har de
lagrat en del av whiskyn på mindre fat än deras stora barrels.
Detta ger en riktigt trevlig fatkaraktär som vi inte hittar i deras
andra utgåvor. Att den är buteljerad vid 48% hjälper också till.
Laphroaig Quarter Cask
Pris: 499:Alkoholhalt: 48%
Artnummer: 10497
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ARRAN/
ISLAY

Arran, eller Lochranza Distillery, är ett
sånt där destilleri som svenskarna har
tagit till sina hjärta till 100%. Vi tror för
att vi har kunnat vara med på resan
från starten 1993. Många andra destillerier har ju grundats på 1800-talet
men Lochranza körde igång i en tid då
ingen annan satsade.
Finlaggan är röknördarnas go-to
whisky om man inte vill dra av folien
på en betydligt dyrare buteljering. Det
är en prisvärd single malt som man
kan ha som vardgaswhisky utan att ta
ett extra lån.

Arran:
Heavily Peated sherry
casks

Vi har hört att en del ryggar tillbaka
när man tipsar om denna. -Oj, nej
jag vill inte ha något som är både
jätteröigt och med sherryfat. Men
denna skapelse är något helt annat delarna ta ut sig själva och istället för
en extremwhisky så är det en välbalanserade sherrywhisky med en viss
rökighet. Lita på oss - du vågar prova!
Arran Heavily Peated - Sherry Casks
Pris: 549:Alkoholhalt: 50%
Artnummer: 501

Finlaggan: Batch Strength

En sötrökig Islay whisky som lever
upp till alla förväntningar du har. En
grym grillwirre till ett väldigt bra pris!
Finlaggan Batch Strength
Pris: 388:Alkoholhalt: 50%
Artnummer: 518
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Magiska, fantastiska, underbara

BELGIEN
Helena, Viktor och Bella från Bredaryds
Wärdshus tar oss med på en smakresa
genom Belgiens fantastiska ölvärld!
Text: Henric Madsen

När man prata om öl från Belgien,
som har mer än 1000 olika stilar, så
är det svårt att generalisera. Många
tänker direkt på Trappisterna, andra på de små gastropubarna där de
brygger sitt egna öl. Några som verkligen kan Belgiens alla stilar, och hur
man kombinerar dessa med mat, är
Helena, Viktor och Bella på Wärdshuset Bredaryd!

två regioner har du huvudstaden Bryssel som är en egen region.

Något som kännetecknar Belgiska öls
tilar är den höga alkoholhalten. I mitten på 1900-talet var det förbjudet att
sälja starksprit på caféer och krogar
vilket i sin tur förmodligen drev på efterfrågan av stark öl. Den höga alkoholhalten får de genom att jäsa i höga
temperaturer, efterjäsa på flaska och
Att Belgiens ölutbud är så pass spritt genom att tillsätta socker i vörten.
beror på att när ölindustrin blev en
stor industri på 1800-talet så var det Trappistöl
inget enskilt stort företag som blev att Namnet Trappist kommer från trapdominera, utan de lantliga företeelse pistklostren där ölen bryggs. Trappistorden är en romersk-katolsk munkoch traditionerna bevarades.
och nunneorden, ursprungligen en
Belgien är uppdelat i tre regioner som gren av cisterciensorden men senare
i sig består av en massa olika provin- räknad som en egen orden. Klostren
ser. Du har dels Flandern där man ta- gör olika unika sorters ale men med
lar nederländska också så har du det vissa gemensamma nämnare. Trapfransktalande Vallonien. Mellan dessa pistöl innehåller jästfällning, de har
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Trappist
Av de tolv trappistklostren som
brygger öl i världen så finns sex
av dessa i Belgien. Achel, Chimay, Orval, Rochefort, Westmalle samt Westvleteren.
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Den helige Sixtus kloster
Klostret ligger i Vleteren i Västflandern i Belgien. Deras öl säljs
endast till privatpersoner och
numer så kan du lägga din order via internet - förr kunde det
bara ske via telefon.
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en hög alkoholhalt, är smakrika samt just Belgien. Det äldsta sättet att göra
öl på och man låter man luftens naturpassar perfekt till mat.
liga mikroorganismer angripa brygden
Det finns ett regelverk som måste som ligger i stora öppna fat. Denna
uppfyllas för att ett kloster ska få an- typ av öl produceras nästan bara i Pavända begreppet ATP, Authentic Trap- jottenland utanför Bryssel. Denna öl
pist Product, på etiketten. En del av kallas för Lambic säljs sällan i sin rena
det regelverket består av att endast form. Olika årgångar brukar blandas
munkarna ska ha överseende över ihop till gueuze, eller så smaksätts
produktionen samt att överskottet lambicen med bär eller frukt. Denav försäljningen ska gå till välgöran- na öl är också väldigt syrlig och drar
de ändamål. Av de tolv öl bryggande ibland lite åt ättika eller vinäger i smak
trappistklostren i världen så ligger och doft men den är komplex och passex stycken i Belgien. Achel, Chimay, sar väldigt bra tillsammans med mat.
Orval, Rochefort, Westmalle samt
Mat och öl i kombination
Westvleteren.
Att matcha belgisk öl tillsammans med
mat är i grunden ganska lätt då många
Dubbel
Dubbel är en ölstil inom trappist- och stilar är väldigt matvänliga men det
klosterölsfamiljen. Den är mörk till finns vissa regler man bör tänka på.
- Jag tänker att antingen ska
färgen, maltig, lite söt och alkoholhalölet och maten harmoniera med varten ligger på 6–7 volymprocent.
andra eller så ska de bryta med varandra, säger Viktor. Om du har vit sparris
Tripel
Är en gyllengul och kraftig öl med tyd- med en hollandaisesås så är det ganlig sötma och humlekaraktär, oftast
med en alkoholhalt kring tio procent.
Det är en vanlig benämning på klosteröl.

..Antingen ska
olet harmoniera med maten eller bryta av

Klosteröl
Andra bryggerier inspirerades av
framgångarna med trappistölen och
började tillverka egna fylliga och starka alesorter, ofta med kloster, munkar
och kyrkor på etiketten. Samlingsska mycket fett och då vill du ha upp
namnet är klosteröl.
alkoholen lite, men om du kör med en
vingrättbaserad sås så kan man anWitbier
Är det något som inte belgarna följer vända en snäll blond.
så är det det tyska renhetspåbudet
som förbjuder andra ingredienser Att matcha suröl med ölen så får man
än malt, humle, vatten och jäst. Här tänka ett varv till med just hur den
kryddar man mer än gärna sitt öl och syrliga delen matchar maten.
- En klassisk Cantillon passar
ett bra exempel är det friska veteölet
som kallas witbier eller bier blanche. perfekt till vit sparris om man syrar in
lite rabarber som man serverar till, säger Helena. Det handlar om att bygga
Spontanjäst och annat syrligt
Spontanjäst öl, det vill säga att man ihop något som matchar syran i ölen
inte tillsätter jäst är också unikt för eller något som tonar ner den och då
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är fett återigen lösningen. En Cantillon
Kriek som har körsbär i sig passar ju
perfekt till en dessert för övrigt. Man
kan tänka kring syrlig öl på samma
sätt som man tänker kring torra vita
viner.
Att servera en suröl till en sallad
fungerar också, bara du har syra som
matchar ölen.
- En fräsch sallad med citronvinägrett och zest tillsammans med
ångad sparris och hårt rostade hasselnötter passar perfekt till en suröl,
säger Viktor. Syra, textur och nötighet
– en perfekt kombination.
Om du i stället grillar sparrisen eller
grillar en fisk med en bra rostning så
rekommenderar Helena att man i stället tittar på de bruna belgiska ölen,
oud bruin.
- La Trappes Bockbier passar
perfekt då med sin sötma och knäckighet.
När vin inte fungerar
Enligt Helena så är belgisk öl
den öl stil rent generellt sett
som passar allra bäst till all
sorts mat.
- Det är inte mycket mat som inte synkar med belgisk öl.
Det kan till och med
vara så att den går
in och tar sin roll
när man har lite mer
knepiga maträtter där
vin inte funkar. Då tänker jag
främst på asiatisk mat med
mycket hetta, koriander, ingefära och chili. Där passar
ju en bra belgisk wit perfekt
som tonar ned och hjälper
att harmoniera, säger Helena.
- Wit är ju en lite annorlunda öl
stil som många har lite svårt för, men
det är en spännande stil för att den
går att kombinera med väldigt annorlunda rätter, flikar Viktor in.
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En av Bellas favoritstilar är Saison.
- Det är en väldigt tacksam öl
stil, det blir lätt fräscht och lagom kyligt, säger hon.
- Den har också en liten rondör
i sig åt det ’stalliga’ hållet vilket gör att
den är passar till väldigt många maträtter.
De får ibland gäster som inte gillar alla
dessa stilar utan enbart vill ha en ljus
lager, men då är Saison en stil som tillsammans med mat kan få en gäst att
våga prova något nytt.

..
Nar vin inte
passar - prova
med en..belgisk
Ol

- Kanske tycker de inte att den
är god som den är men tillsammans
med korrekt maträtt så upplever de
den som väldigt trevlig, berättar Helena.
Passar perfekt till skaldjur
Det finns ingen beska att bråka med i
belgisk öl vilket gör den ytters lämplig
till skaldjur.
Man pratar mer om maltsötma
och rundhet i belgisk öl, säger Viktor.
Och oftast så är det lite starkare öl
som i sin tur boostar smakerna.
- Det finns också en syrlighet
som kommer från jästen som matchar
finns till mat, utvecklar Helena. Men
det passar lika bra till desserter – att
kombinera en kraftig belgare med en
riktigt bra dessert funkar perfekt.
Om man väljer några öl stilar som är
åt det hårt rostade hållet så passar
de perfekt ihop med mögelostar och
kraftfullare sorter. Om du i stället ska

..
Belgisk ol och skaldjur
Moule frites och en trappist
passar perfekt ihop - då ölen är
lätt humlad så är den enkel att
matcha den mesta maten.
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Belgiskt passar till allt
På Wärdshuset använder de belgisk öl både som måltidsdryck
så väl som ingrediens i deras olika såser.
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..
..
Vit sparrissoppa med smOrstekt kavring och kallOkt lax
4 personer
Soppan
8 st vit sparris ( beroende på storlek)
5 dl vatten
2 dl grädde
Salt & peppar
Lax till uppläggning
1 skiva pp
Kavring till krutonger
1/2 pp
Skala den vita sparrisen och ta bort botten
på sparrisen. Skär bort topparna på sparrisen för dekoration.
Skär resten av sparrisen i ca 2 cm bitar och
koka upp med vatten tills de är mjuka, mixa
därefter med mixerstav. Häll på grädden
och låt sjuda, smaka av med salt och lite
vitpeppar.
Sjud sparristopparna i lätt saltat vatten till
de har bra spänst
Smörstekt kavring - ta fram stekpannan
och tillsätt en stor klick smör. Sätt den på

medium värme, när smöret har smält så
”plocka” kavringen som små tussar med
nyporna. Höj värmen lite och stek de lite
gyllenbruna och krispiga, när de är klara
lägg dem på lite papper.
..
UpplAgg
Ta den kallrökta laxen, strimla i tunna
skivor.
Ta sparristopparna och den smörstekta
kavringen, toppa med färsk dill och lite
kruspersilja
..
Dryckesforslag
En häftig kombination är Tripel Karmeliet som är lite sötare och maltigare för att plocka upp kavringen och
laxen.
Pris: 29:90:- | Alkoholhalt: 8,4%
Art nr 71418
Vill man hellre ha en mjukare öl som
samstämmer och gifter sig väldigt
bra med sparrisen så rekommenderar vi Vedett Extra Wit som är mjuk
och snäll med lite våriga smaker
Pris: 20:90:- | Alkoholhalt: 4,7%
Art nr 1303
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Deras egna bryggeri
Bella är Bredaryds bryggmästare och hon har experimenterat
med att brygga öl med belgisk
stil - missa inte att smaka deras
egna bryggder när du besöker
dem!
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matcha det mot några lättare ostar,
kanske getostar så är det de ljusare
stilarna som gäller.
- Om vi pratar komjölksostar
med mycket smak eller rödkittostar
så finns det ingen hejd på kombinationerna, skrattar Helena. Det landar
mer i vilken marmelad du har till eller
vilket knäckebröd du väljer – smakkombinationerna blir jäkligt bra hur
du än gör.

- Köket får säga vad de ska laga
så får servicen matcha det med drycker och så ibland gör vi tvärtom. Det
blir en större utmaning och det tycker vi är rätt kul, säger Viktor. Men jag
själv tycker det är roligast när köket
bestämmer maten så får vi försöka att
sätta dryckerna och då gäller det ju att
veta vad vi vill uppnå med dem - vill
vi balansera rätterna eller vill vi bryta
dem, fortsätter Viktor.

Lämnar ingen oberörd
Ofta är belgisk öl kraftfulla i sitt utförande och många upplever dem som
lite för söta eller lite för jäsiga.
- Belgisk öl lämnar ingen oberörd för alla har en åsikt, säger Helena. Det är aldrig lättdrucket om man
inte går in på någon superenkel variant.
- Man måste också komma ihåg
att inte välja fel öl till fel rätt, säger
Viktor. Om du kör en mörk belgare
till skaldjur så kommer den att döda
rätten. Om du prompt ska ha en mörk
belgare till en fisk så måste du fundera på tillagningssättet. Då passar det
inte att ånga fisken utan du måste steka eller grilla den så den matchar.

Fruktöl
Något som belgarna också är kända
för är sina fruktöl. Här i Sverige är
kanske den mest kända Timmermans
Kriek men det finns hur många till som
helst.
- Bryggeriet
Huyghe gör en fano
tastiska fruktöler
som heter Floris,
säger Helena. Där
finns alla frukter
du kan tänka dig –
jordgubb, hallon,
apelsin, persika,
med mera. Dessa
är ju perfekta som
en välkomstdrink,
o
väl kylda i champagneglas.
- Fördelen
med fruktölerna
är ju också att de
har en ganska låg alkoholhalt på bara
runt 3,6%, fyller Viktor in med. Om de
hade varit 0,1% lägre så hade vi kunnat sälja dem i vår egen butik här i
Wärdshuset.

Laga mat med öl
Då belgisk öl har en ganska balanserade humleprofil så passar den väldigt
bra att även laga mat med.
- Nästan alla våra ölbaserade
såser som vi serverar på Wärdshuset
så är det belgisk öl som vi använder,
säger Helena. Att använda en starkt
humlad öl till mat är som att använda en rökigwhisky – det går men man
måste vara väldigt balanserad. Med
en belgisk öl så går det att fläska på
ganska rejält utan att något går fel.
Det är bara att reducera ned så blir
det bra.

att anvanda en
hart
humlad
..
..
ol i maten ar
lite som att.. anvanda en rokig
whisky - man
maste vara
balanserad

Lagringsbara
Många av de mörka belgiska sorterna går också jättebra att lagra. Du kan
med lätthet ställa undan både små
som stora flaskor och glömma bort
dem under flera år.
- Det ju kul med belgarna också
När de sätter menyer på Wärdshuset
så utmanar de varandra i dryckes- att de buteljerar sin öl inte bara på 33
centilitersflaskor utan på en, två och
matchning.
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tre liters flaskor, säger Helena.
- Det är ju spännande att lagra
dessa ölsorter och följa utvecklingen på dem, säger Viktor. Man behöver inte bry sig om bestföre stämpeln
utan de håller i flera år förbi den.
- Här på Wärdshuset så har vi
valt att ha väldigt mycket lagrad öl och
då pratar vi inte bara om ett eller två
år. Vi har Westvleteren som är lagrade
i både tio och tjugo år för att vi tycker
att det är kul, säger Helena.

Restips
Vi bad gänget att lista de fem ’måste
upplevelserna’ om man besöker Belgien och det som kom snabbast var
Orval.
- Orval är jättecharmigt och lite
unika om man jämför dem mot de andra bryggerierna, säger Bella.
- Chimay måste med på listan,
säger Helena. Inte bara för att de gör
magisk öl utan de gör en fantastisk ost
också. Här kan man bo också och man
bör passa på att
varva ned, njuta
av öl och mat och
ta långa promenader.
o
- Det är inte
så turistigt som
man kan tro utan
de har bara sju
o
rum så det är lugnt
och stillsamt, säger Viktor.
- Även om
det kanske är
svårt att få till så
bör man försöka
komma in på Cantillon, dels för att få
uppleva bryggeriet, dels för att man
på plats faktiskt kan köpa deras öl, säger Helena.

Det moderna belgiska ölet
Om man ska bortse från de traditionella trappisterna och de gamla
bryggerierna så är
det några nykomlingar som står ut.
- Det spontanjästa ölet är
det som fortfarande är väldigt populärt där kanske
Alvinne är bland
de största, säger Bella. Men också
det engelska trappistbryggeriet Tynt
Meadow är väldigt bra för att vara
så pass ny – men deras öl går mer åt
quadruple hållet. De fick ju sin status
Om vi lämnar trappisterna så är Belförst 2018.
gien ett ölmecka av rang och det finns
exakt hur mycket som helst att uppleSystembolags tips
Systembolaget har generellt ett bra va. Man an faktiskt gör det riktigt enutbud av belgiska öler men det är någ- kelt för sig och bara stanna i Bryssel.
- Det finns hur många häftiga
ra som Helena, Viktor och Bella lyfter
barer som helst i Bryssel och man profram särskilt.
- Chimay är alltid bra, klargör va oräkneliga ölsorter utan att lämna
Helena. Det är ett stensäkert kort som staden, säger Viktor.
- Det är ju ölkultur deluxe i
alltid levererar likaså med Rochefort.
La Trappe är ett annat bryggeri som Bryssel och man kan få en riktigt bra
visserligen ligger precis på gränsen Moule Frites eller fantastiska ostbrickmot Holland men som alltid är bra och or. Det är bara att slå sig ned med god
kanske framför allt deras alkoholfria mat, goda vänner och magisk öl och
Nillis som smakar allt annat än alko- bara njuta, säger Helena avslutande.
holfri men som dock inte har kommit
till Sverige ännu.

Vi har valt att
ha mycket
lag..
rad ol i vart
lager - bland
annat 10 - 20 ar
gamla westvleteren
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DIlirium CafE Brussels
2004 olika ölsorter erbjuder
Dilerium Café i Bryssel. Staden
är ett ölmecka och erbjuder en
ölkultur deluxe.
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Text: Henric Madsen
Bilder: Fox Fitzgerald

Nyligen gjorde den oberoende buteljeraren Rest & Be Thankful ett välkommet återtåg till Sverige genom
den svenska importören Northern
Beverages. Det som släpptes var
Small Batch #1 Rum från Monymusk.
Rest & Be Thankful var väldigt aktiva
som buteljerare av whisky under en
period runt 2015 - 2017 men sedan
har det varit väldigt tyst kring företaget på den fronten – fokus har i stället varit på rom under en tid. Nyfikna
som vi är så kontaktade vi grundaren
Eamonn Jones för att prata lite historia och framtid och då fick vi reda på
den enkla anledningen till att de gjorde ett uppehåll med whisky.
Namnet Rest & Be Thankful
kommer från den utsiktspunkt som är
den högsta punkten på vägen A83 och
skiljer Glen Kinglas från Glen Croe på
vägen från Glasgow till Campbeltown.
- Det är ju en makalös plats med
en fantastisk utsikt och när jag insåg
att ingen hade registrerat namnet för
att ge ut whisky under så slog jag till
direkt, säger Eamonn.
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Eamonn har en sådan där personlighet som när han ser ett tillfälle så passar han på blixtsnabbt. Han är i grunden säljare och har jobbat över hela
världen med att sälja öl och whisky åt
en rad olika företag.
- När jag jobbade hos de stora
företagen så var det alltid med samma
grupp av människor, säger Eamonn.
När min chef bytte jobb så följde hela
gänget med till nästa företag så jag
började redan 1988 som exportansvarig för starkcidern Strongbow och sedan bytte vi till att utvidga Drambuie
i Asien. Vi jobbade också en hel del
med bryggerikoncernen Scottish &
Newcastle när de
ville expandera i
Europa. Det sista
jobbat jag hade
innan jag grundade mitt eget
företag var hos
Ian Macleod Distillers.

de stora företagen så jag kände att jag
kunde nog vara något av en mäklare
mellan producenterna och kunderna,
säger Eamonn.
Bruichladdich blir kund
Som ganska färsk företagare så kom
han i kontakt med Bruichladdich som
sökte en försäljningsagent som kunde
lyfta varumärket till en global skala.
- Det var faktiskt en revolutionerade upplevelse för mig att börja
jobba med ett företag som Bruichladdich där det drevs av nyfikenhet, glädje och helt utan den där jobbiga ’big
buisness-andan’,
berättar Eamonn.
Det var också här
som jag kom i kontakt med Mark
Reynier för första
gången. Dessvärre blev samarbetet kortvarigt
då Bruichladdich
såldes till Remy
Cointreau redan
2012.

”Bruichladdich
drevs av nyfikenhet, glädje
och utan den
där ’big business’-andan”

Efter att ha bott
i Edinburgh i
många år så ville
Eemonns fru flytta
till England så han
sade upp sig från
jobbat hos Ian Macleod men först fick
han lov att tillsätta sin plats.
- Jag gjorde det enkelt för mig
och rekryterade en vän som då jobbade hos Whyte & Mackay för att ta
mitt jobb på Ian Macleod. Senare blev
denna vän, Alex Nicol VD på Whyte
& Mackay och anställde mig, skrattar
han. Man väl nämna att han senare
hoppade av de stora företagen och
grundade Edinburgh Gin.
Eamonn jobbade hos Whyte & Mackay
fram till 2010 när han kände att det
var dags att bygga upp något eget.
- Jag hade jobbat på nittio olika
marknader vid det laget och med alla
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Stärkt av upplevelsen
hos
Bruichladdich så
registrerade han
företaget ’Rest & Be Thankful’.
- Det var i samband som jag registrerade varumärket som jag bjöd in
min vän Aidan Smith i företaget som
delägare. Vi har alltid gillat rom så det
första jag gjorde var att bege mig till
Jamaica för att försöka köpa fat med
rom, men jag misslyckades katastrofalt, säger Eamonn. Väl hemma i England och skissade vi på några idéer
och det var då jag fick en snilleblixt.
Det som Eamonn insåg var att när
Bruichladdich såldes så sålde alla de
höga cheferna sina aktier men de behöll de privata faten som de hade köpt
tidigt när destilleriet återväcktes.

Eamonn jones
Eamonn är en energisk herre med
många järn i elden. Förutom att vara
delägare i Waterford och Renegade
Rum så jobbar han med en rad olika
varumärken - bland annat det egna
Peat’s Beast.
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Affärpartners
Eamonn Jones och Aidan Smith har
jobbat ihop i över 10 år. Enligt Eamonn
så är Aidan en sådan bra försäljare att
han säljer allt som inte är fastspikat.
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- Jag kontaktade alla dessa chefer och föreslog en affär där att jag
buteljerade deras fat och att de skulle
få det fulla marknadsvärdet inklusive
häften av min andel också, berättar
han. På så vis fick jag en bred portföljs
av fat som jag kunde buteljera och de
fick en fin förtjänst.
Cheferna gick med på affären och detta gjorde att Eamonn och Rest & Be
Thankful blev den första oberoende
buteljeraren som gav ut Octomore,
Port
Charlotte
och
Bruichladdich.
- Det var
en fantastisk affär och jag tyckte
att jag hade ramlat över världens
enklast jobb. Jag
hade
massvis
med fat och allt
som jag buteljerade sålde slut inom
minuter – det här
med att vara en
oberoende buteljerare var ju hur
enkelt som helst,
skrattar Eamonn.

De omgrupperade företaget och gick
in som investerare i Waterford Distillery på den irländska östkusten och
i Renegade Rum Distillery på Grenada.
- Om vi ska vara ärliga så är Mark
Reynier är en otroligt knepig man,
men han är också en visionär och har
en integritet som ingen annan i branschen så vi blev deras representanter
när det gäller att sälja deras whisky
och rom, men detta samarbete kommer att avslutas inom en ganska nära
framtid då både jag och Aidan känner
att detta är något
som ska skötas
inom deras företag och inte ligga
på en extern partner. Jag tycker att
Waterford
ska
bygga upp samma
stämning som det
var hos Bruichladdich – att allt drivs
av ett sammansvetsat team som
finns på plats vid
destilleriet.
Då
får de en översikt
på allt från fält till
flaska till kund.

”att köpa fat
och buteljera
whisky var ju
hur enkelt som
helst - tills det
helt plötsligt
inte var det”

Omgrupperingen
av företaget innebar också att de fick
lite olika ben att stå på.
- Vi gjorde så att vi grundade
Fox Fitzgerald Group och samlade en
rad olika delar av företaget. Under
Fox Fitzgerald Whisky Trading Ltd driver jag och Aidan Smith vårt fatmäklarföretag och tillsammans med en
väldigt god vän till oss Romain Larcheron så driver vi Fox Fitzgerald Brands
Ltd där vi bara fokuserar på att bygga
varumärken.

Framgångarna gav ringar på vatten
och han fick även möjlighet att köpa
fat från andra källor med whisky från
Springbank, Macallan, Highland Park
med flera.
- Vi köpte och sålde fat som det
inte fanns någon morgondag, säger
Eamonn. Efter att ha buteljerat ungefär nittio olika fat så stannade plötsligt allt av och det blev omöjligt att få
tag på samma kvalitet som innan. Det
var då jag insåg att jag hade på riktigt
klantat till mitt eget företag när jag
byggde allt på de faten från Bruichlad- Det är under Fox Fitzgerald Brands Ltd
dich – helt plötsligt var det svårt att som de nu håller på att återuppliva
Rest & Be Thankful.
vara en oberoende buteljerare.
- Även om vi jobbat en hel del
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med annat så har vi hela tiden byggt
lager lite i smyg, säger Eamonn. Vi har
hela tiden återinvesterat vårt kapital
i fat och det är här som styrkan efter
trettiotvå år i branschen kommer in.
Jag kan vända mig till Diageo och fråga om jag inte kan köpa de där faten
som de planerade att använda i ett
projekt 2001 men
som sedan rann
ut i sanden. ”- Det
är ett för litet antal fat för er, men
passar mig perfekt”.

Bruichladdich som nu börja komma
upp i ålder och dessa kommer vi sprida ut under en längre tid framåt. Vi
har också en rad fat från andra kända
destillerier såsom Linkwood, Glen Ord
med flera - i grunden samma som alla
andra oberoende buteljerare också
har just nu, men det är ju inte särskilt
kul att släppa. En
idé är att hålla tillbaka dessa fat ett
tag och göra något kul med dem
längre fram.

”Vi kommer
inom en snar
framtid att
börja buteljera whisky igen
men jag kan
inte säga något
just nu”

När i tiden vi kommer att se denna
plan sättas i verket är Eamonn
inte helt tydlig
med men det är
ganska snart.
- Vi jobbar
stenhårt med detta och faktiskt så
har ju en liten del
av detta nya tänk
redan släppts i
form av Small
Batch #1 Rum från
Monymusk som finns i Sverige, säger
han. Där har vi mixat 24 olika fat för
att skapa en rom av yttersta kvalitet
men till ett lite angenämare pris.

Dessa affärer har
gjort att han har
lyckats få tag på
fat från Monymusk,
Longpond
och Caroni – vilka
han nu också kan
använda till att
byta till sig andra
sorter.
- Ett av
dessa enorma företag är ju det nederländska E&A
Scheer, de säljer rom i bulk till alla
som vill köpa men jag gör affärer med
dem på ett annat sätt, säger Eamonn.
Jag har arbetar med byteshandel då
jag har fat som de bara kan drömma
om men samtidigt så vill ju jag ha fat De har även påbörjat ett nära samarblir billigare att buteljera för våra kun- bete med Inchdairnie Distillery i Speyside där de har startat upp ett Filling
der.
Contract.
- Problemet är ju att vi inte har
Planen med Rest & Be Thankful framöver är att ge ut ungefär tolv butelje- något eget destilleri men tillsammans
ringar per år med äldre Port Charlot- med Inchdairnie Distillery och dess
te och Bruichladdich men också att grundera Iain Palmer så köper vi new
komplettera dessa med yngre utgåvor make där vi styr vilka fattyper som ska
från andra destillerier. Och naturligt- fyllas. Det är inte riktigt samma sak
vis så gör de samma sak på romsidan som att äga ett eget destilleri, men
av företaget, en del äldre och dyrare så nära man kan komma, avslutar Eabuteljeringar och så en rad yngre och monn.
billigare.
- Jag höll tillbaka en del fat från
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Monymusk small batch 2012
Nyligen släpptes Monymusk Small
Batch #1 i Sverige - en nioårig som är
en mix av 24 olika fat. av totalt 6076
flaskor så fick Sverige imponerande
1000 exemplar!
Rest & Be Thankful: Monymusk 2012
Alkoholhalt: 46%
Artikelnummer: 56340
Pris: 639:MALTER MAGASIN | NR 31 | 2022
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SHERRY
SHERRY
SHERRY
SHERRY
SHERRY
SHERRY

På senare år har det som vi whiskynördar kalla Sherrywhisky har fått en
enorm popularitet. Om en whisky är
svart som natten så säljer den slut
ögonblickligen. Det är med kärlek i
blicken som många pratar om 1st Fill
Olorosofat och PX-lagringar. Men har
du kolla på vad dessa begrepp relaterar till och vart all denna Sherry kommer ifrån?
Ofta när whiskyindustrin pratar om att
de använder sherryfat så är det speciellt konstruerade fat som är gjorda
för att passa whisky extra bra. Faten
’kryddas’ med sherry under ett antal månader eller år och sedan skeppas de till Skottland för att fyllas med
whisky under en tid. Detta är det moderna tillvägagångsättet – i många fall
äger destillerierna sina egna Bodegas
för att ha så bra insyn i processen som
möjligt.
Även om destillerierna använder kryddade sherryfat eller de mytomspunna
och snudd på omöjliga att få tag på
Solerafaten så kommer de alla från
Jerez i Spanien. Vi tänkte dyka ned i
regionen och berätta lite kort om var
dessa fat kommer ifrån och vad som
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är skillnaden på de olika Sherrysorterna.
En kort geografilektion
Sherryvinerna kommer från Andalusien, Cádizprovinsen, i södra Spanien.
Den största staden heter Jerez de la
Frontera och det är också därifrån vinerna har fått sitt namn. Sherry är en
omskrivning av Jerez.
Man kan likna Jerez med Campbeltown - förr fanns över 500 bodegor
och idag är det knappt ett 20-tal kvar
men de förser hela världen med dels
makalösa sherryviner men också fantastiska fat.
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Manzanilla
Manzanilla är ett torrt vitt vin gjort på
palominodruvor och lagrat under ett
lager av jäst som kallas Veil de Flor.
Vinet tillverkas uteslutande i staden
Sanlúcar de Barramedas bodegor. De
speciella klimatförhållandena i staden, belägen vid mynningen av floden
Guadalquivar, gynnar bildandet av ett
speciell sorts jästlager, flor, som lägger sig på ytan av vinet i faten. Det är
detta lager som ger vinet dess unika kar en liten oxidation och ger
distinkta egenskaper.
vinet en större komplexitet
som kallas ”Manzanilla PaIbland utsätts Manzanillaviner för sada”. Det är viner med mer
ovanligt långa lagringsperioder, då struktur, men med all den
blir floret något försvagat, vilket orsa- skarpa och intensiva karaktär som kommer av den
biologiska lagringen.
Manzanilla
Alkoholhalt 15% vol
Socker < 5 gr. / liter
Total surhet (vinsyra) 3 - 5 gr. / liter
Flyktig syra (ättiksyra) <0,25 gr. / liter
Mycket låg glycerinhalt < 2 gr. / liter
Whisky med manzanillalagring
Whisky med en Manzanillalagring är
inte jättevanliga men det finns några
exemplar från bland annat Bunnahabhain och Tobermory. Taiwanesiska
Kavalan har släppt en rad olika buteljeringar i deras Solistserie där de använder ex-Manzanilla fat.
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Fino
Fino är ett torrt vitt vin gjort på palominodruvor och som också från sin
karaktär med hjälp av jästlagret av
Flor som skyddar vinet från att oxidera under lagringen.

bättre Cairdeasbuteljeringarna och
då främst för hur de vinösa tonerna
framträder med en tydlig mandelton.
Även fast röken är intakt så samspelar
Finofaten väldigt väl med den kraftfulla röken som är Laphroaigs känneDet lagras och åldras i amerikansk ek- tecken.
fat i ett traditionellt Solerasystemet i
bodegorna i Jerez de la Frontera och Andra Fino-whiskys som vi kan
nämna är återigen Kavalan men
El Puerto de Santa María.
också några 15 åriga Kilkerran
Finosherry har den extraordinära för- och en 37 år Bowmore som inmågan att stimulera smaklökarna och gick i deras The Trilogy Series.
på grund av detta så är det idealisk att RökW och Fino går således väldricka som aperitif för att förbereda digt bra ihop!
gommen och för att bättre kunna njuta av maten.
Liksom Manzanilla så görs också Fino
på druvmust från palominodruvan.
Basvinet förstärks till 15% alkohol i
syfte att främja utvecklingen av Flor.
Fino
Alkoholhalt: 15%
Socker < 5 gr. / liter
Total surhet (vinsyra) 3 - 5 gr. / liter
Flyktig syra (ättiksyra) <0,25 gr. / liter
Mycket låg glycerinhalt < 2 gr. / liter
Whisky med Finolagring
Det finns en rad olika whiskys som har
fått en slutlagring på Finofat, men den
som står ut i mängden är Laphroaigs
2018 års Feis Ile buteljering Cairdeas
Fino Cask.
Många håller just denna som en av de
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Amontillado
Amontillado är ett mycket unikt vin
på grund av dess dubbla åldringsprocess: först under en florslöja, vilket
ju är typisk för Fino och Manzanilla,
följt av en period då floret försvinner
och vinet utsätts för oxidation.
Just att blanda dessa två lagringsprocesser gör Amontilladovinerna extra
komplexa och spännande.

ring 2016 - men gjorde verkligen en
’home run’ 2019.
Kavaln har buteljerat ett tjugotal olika whiwksy med Amontilladolagring och det finns även en 17 årig
Glengoyne Single Cask från 2007 som
är något alldeles exceptionellt bra.

Det finns ett brett utbud av Amontillados, ett resultat av de olika stadierna som sker mellan de två lagringsfaser som vinet är gjort av: biologiska
och oxidativa. Således har vissa Amontillados en blekare färg med mycket
skarpa toner och svaga nyanser av
jäst, från att ha lagrats längre med
flor. I andra dominerar dock tonerna
av oxidativt lagring - kryddor och trä.
Amontillado
Alkoholhalt mellan 16 och 22% vol.
Socker < 5 gr. / liter
Total surhet (vinsyra) 4 - 6 gr. / liter
Flyktig surhet (ättiksyra) < 0,8 gr. / liter
Mycket låg glycerinhalt 3 - 5 gr. / liter
Whisky med Amontilladolagring
En av de mest hyllade och lyckade
Amontilladolagringarna måste vara
Bunnahabhains Distillery Only buteljering som kom 2019. En femtonårig whisky som hade fått två års slutlagring på Amontillado hogsheads.
De hade redan experimenterat med
Amontilladofat till sin Feis Ile buteljeMALTER MAGASIN | NR 31 | 2022
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Oloroso
Oloroso är ju en av whiskyindustrin
favoritsherrys. Antal buteljeringar
där Oloroso har använts är svårräknade. Liksom Fino, Manzanilla och
Amontillado så är också Oloroso gjort
på druvmusten av palominodruvan.

En annan mycket hyllad Oloroso
whisky är The Glenlivets Nàdurra
Oloroso. När den dök upp första gången 2014 så mottogs den direkt med
jubel och klang och nu, efter åtta år
så är de batcher som släpps minst lika
bra - det är en kraftfull whisky som är
Basvinet provsmakas och där bestäms fulltidslagarad på Olorosofat. Att den
det om det ska bli ett olorosovin. Om ofta är buteljerad norr om 56%
det har rätt struktur så tillsätter man gör den inte sämre.
alkohol tills vinet har fått en styrka
på 17% - detta gör att inte florlagret
skapas och man låter vinet lagras med
oxidation vilket gör vinet både mer
strukturerat och komplext.
Genom sin lagring så kan ibland styrkan på vinet öka till över 20% utan
att man tillsätter ytterliggare alkohol.
Detta sker genom att vattnet i vinet
avdunstar och alkoholen blir kvar. Vinet intensifieras och smaker blir fylliager.
Oloroso
Alkoholhalt mellan 17 och 22% vol.
Socker < 5 gr. / liter
Total surhet (vinsyra) 4 - 6 gr. / liter
Flyktig surhet (ättiksyra) < 0,8 gr. / liter
Gylcerine Innehåll 8 - 10 gr. / liter
Whisky med Olorosolagring
Nyligen släpptes en Glen Ord i Sverige som James Eadie hade buteljerat
- den uppvisar en sällsynt bra lagring
där de vinösa tonerna står i samklang
med whiskyns karaktär.
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Palo Cortado
Tillverkningen av Palo Cortado är det
tydligaste exemplet på sherryvinmakarnas nödvändighet att korrekt
identifiera vilket typ av sherry vinet
ska bli och att välja korrekt lagringssätt.
Dessa är viner framställs av en mycket
fin must som är förstärkt till 15% alkohol och deras fat är märkta med en
”palo” eller snedstreck.
Om vinmakarna sedan noterar att
det finns vissa mycket specifika egenskaper i några av faten där floret har
bevarats, kommer de att markera det
som en potentiell Palo Cortado ge-

nom att dra en horisontell linje över
det ursprungliga snedstrecket . Vinet
förstärks sedan igen till över 17 volymprocent, vilket omdirigerar processen för oxidativ lagring.
Palo Cortado
Alkoholhalt mellan 17 och 22%
Socker < 5 gr. / liter (normalt
< 1 gr. / liter)
Total surhet (vinsyra) 4 - 6 gr.
/ liter
Flyktig surhet (ättiksyra) <
0,8 gr. / liter
Hög i Gylcerine Innehåll 8
- 10 gr. / liter
Whisky med Palo Cortadolagring
Det finns inte jättemånga whiskys
som har fått en Palo
Cortado lagring. James Eadie släppte nyligen en Caol Ila som hade
fått en finish och Panderyn har gett ut några.
Danska Mosgaard har
experimenterat men
den bästa som vi har
provat är en 20 årig
Bunnahabhain
som
kom ut 2018 och hade
fått två års finish i
ex-Palo Cortadofat
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Moscatel
Moscatel är en av sherrydruvorna
med uttalade fruktiga toner som är
typiska för denna sorts druva som
har en större aromatisk personlighet. Moscatelvingårdarna ligger nära
stranden i sandjordar där norra atlanten gör sig ständigt påmind.

av alkohol.
Lagring sker uteslutande med luftkontakt och orsakar progressiv aromatisk
koncentration och ökande komplexitet utan att förlora friskheten och den
typiska fruktiga karaktären hos druvan.

Moscatelvinet framställs av druvan
med samma namn i antingen färsk Moscatel
form eller soltorkad form tills det ut- Alkoholhalt mellan 15 och 22%.
vecklar en intensiv jäsning av frukten. Socker mer än 160 gr. / liter
Total surhet (vinsyra) 3 - 5 gr.
I det senare fallet ger pressning en ex- / liter
traordinär koncentration av sockerar- Flyktig surhet (ättiksyra) <
ter och en viss nivå av färgning. Med 0,8 gr. / liter
must gjord på färska eller soltorkade
druvor stoppas jäsningen med tillsats Whisky med Moscatellagring
Många destillerier har laborerat med Moscatelfat och
en del har lyckats men många
har fått en whisky som är lite
för söt och kladdig och som
skymmer whiskyn bakom. Någon
som har lyckats väl är Bill Walker på
Glenallachie. Deras 11 åriga GlenAllachie som kom 2020 var ett praktexempl på när en finish verkligen
fungerar. Bunnahabhain 18 yo
som släpptes 2018 är ett minst lika
bra exempel på när allt blir rätt!
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Pedro Ximénez
Pedro Ximénez vin utvinns från druvor med samma namn som sedan genomgår en traditionell process som
kallas ”solning”, varvid frukten förvandlas till russin.
Must erhålls efter pressning som har
en utomordentligt hög koncentration
av sockerarter och en viss grad av färg,
vars jäsning stoppas genom tillsats av
alkohol.

i whiskyn.
Vissa älskar en hårt rökig whisky
som lagratas på PX-fat, andra tycker
att det är för mycket av det goda. I fall
där det fungerar väldigt bra måste väl
Lagavulin Distillers Edition vara högt
upp på listan. Likaså den mycket hyllande High Coast Berg är ett exempel
där lagringen har lyckats extremt väl.

Lagringen är uteslutande oxidativt
till sin natur, vilket underlättar en
progressiv aromatisk koncentration
och ökande komplexitet, men säkerställer alltid att inte förlora druvsortens fräscha, fruktiga egenskaper.
Pedro Ximénez är förmodligen världens sötaste vin, men trots detta
gör dess komplexitet av arom och
smak den fräsch och harmonisk
i gommen.
Pedro Ximénez
Alkoholhalt mellan 15 och 22%
Socker mer än 212 gr. / liter
Total surhet (vinsyra) 3 - 5 gr.
/ liter
Flyktig surhet (ättiksyra) < 0,8
gr. / liter
Whisky med PX-lagring
Då Pedro Ximénez är rejält sött
så ger dess fat en söt smak till
whiskyn. I många fall så kan lagringen dölja andra felaktigheter
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