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GOD SOMMAR!
Äntligen är den här – sommaren! Denna vår har varit en intensiv period med ett
nummer varje månad och på det så har jag
varit två vändor till Skottland och varit nedbäddad med corona mellan det.
Men förstå mig rätt – detta är inget jag klagar på. Det är kul med ett högt tempo och
att det händer mycket. Och det gör det inom
whiskybranschen – det kokar som aldrig förr.
Vi har varit dåliga på att berätta om nya destillerier i magasinet och detta är något som
det kommer att bli ändring på i höst. Målsättningen är att vi ska ha med minst ett nytt
destilleri i varje nummer. Vi kommer även
att berätta lite mer om Skottland och dess
historia – efter att ha bilat runt så kom det
många idéer och infallsvinklar och dessa har
fångats upp!

inte vara mer olika. Vi gör dessa två tillsammans med SMAD i Borlänge.
Som du ser så råder det ingen brist på idéer
och redan nu börjar höstens kalender fyllas
på med aktiviteter, samarbeten och resor. Så
jag tror att även den andra halvan av 2022
kommer att vara fullspäckad med äventyr
och bra berättelser för er läsare!
Men nu, nu är det äntligen lite ledighet i kalendern! Vi ses och hörs igen i slutet av augusti med ett nytt nummer men till dess så
önskar jag dig en fin sommar. Slainte!

Vi kommer även att lyfta fram historiska buteljeringar och berätta om hur de kom till
och hur de smakar. Om vi har möjlighet så
kommer vi att prata med de som tog beslutet att just denna whisky blev buteljerad.
Även om det just i år har blivit en hel del resande så finns planerna fortfarande på att i
april 2023 göra den första Läsarresan. Vi siktar på en grupp om 16 personer och med all
säkerhet så går turen till Islay med ett besök
i Campbeltown också. Vi ska fila på planerna
under sommaren så återkommer jag med en
inbjudan i september.
Magasinbuteljeringar jobbar vi fortfarande
med och i höst så kommer två riktigt häftiga
varianter – bägge från Speyside men de kan
4
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C hefredaktör

hermanssonco.se

En gyllene rom med stor smak

Barceló Gran Añejo | Artnr: 578 | 700 ml | 37,5 % | 260 kr
LÄS MER PÅ
DRINKWISE.SE

*Klimatkompenserade transporter mellan producent och Systembolag i samarbete med Zeromission. Läs mer på hermanssonco.se/hallbarheter

Varannan förare som
omkommer i singelolyckor i trafiken
är alkoholpåverkad.
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NYHET!
SINGLE GRAIN
BOURBONFAT
INFRARED & FIRE
TOASTED BARRELS

st e l l a n k r a m e r

379:- Alk. 43% Nr.55631

Alkohol kan skada din hälsa
6
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Hobbister
Torvmossen Dar
Highland Park
far sin sjal
O

:

Text: Henric Madsen
Bilder: Highland Park & Kendra Towns

Strax sydväst om Highland Park Distillery på Mainland
Orkney så ligger den väldiga heden Hobbister. Vid ett
besök här så ges du en vidsträckt havsutsikt där man
också kan möta vårens fågelsång, en magisk blandning av
land och hav, från havsklippor till saltkärr, hedar till sandslätter. Det är också här som Highland Park får sin själ och
sitt DNA – peat!

8
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Highland Park äger ungefär 900 hektar
av Hobbister men de skär torv enbart
på 455 ekter av myren Resten, 364
hektar, är idag ett fågelreservat där åtgärder vidtagits för att bevara ett habitat som är viktigt för fåglar. Här kan
man se hönor, kortöra och rödstrupad
dykare, medan kustpromenaderna
kommer att avslöja rödbröstade havsöringar och svarta sillgrisslor.

alla Orkneyöarna.
Att det inte kan växa träd på Hobbister
dikterar också vilken torv som de nu
kan skörda. Highland Parks torv består
till mesta del av gräs, mossa och ljung.

:

Var man skördar torv gör stora skillnader på den rökkaraktär som man
slutligen från ut i sin whisky. Islay till
exempel tar stor del av sin torv från
Efter den senaste istidsperioden, för mossar som tidigare har varit sjöbotungefär 12 000 år sedan startade till- ten och sältan finns kvar i torven än
växten av mossar
idag.
och den tillväxten
fortgår än idag.
Hobbisters torv gör
Torvmarkerna bildatt Highland Park
as främst genom
är inte lika kraftförsumpning
elfull i sin rökighet
ler igenväxning av
som andra ’rökiga’
sjöar. Det är fukwhisky. Själva tortälskande
växter
ven i sig är mildare
som etablerar sig
och ger en mildare
och kväver all anröknot till torven.
nan växtlighet. När
Sättet de använder
vattenståndet höjs
torven på är anuppstår syrebrist
norlunda mot hur
och de döda växmånga andra gör
ternas förmultning
också – Highland
hämmas, torvbildPark använder hela
ningen har startat.
snittet av torvbädden. När de skördar
sin torv så skär de sig ned ungefär en
Highland Park skördar idag torv unge- och en halv meter. Många destillerier
fär två månader om året från slutet använder sig bara av torven från en
av maj/början av juni om vädret tillå- meter och neråt och använder den
ter till mitten på Juli. Under januari – översta metern till restprodukter, men
mars så kan de inte skära torv då hela Highland Park använder allt.
området är blötlagt.
De tar av toppskiktet som består av
När man står på Hobbister så slås man växtlighet och rötter, detta lägger de
av att det inte finns några träd, detta försiktigt åt sidan. Sedan skördar torberor på den ständigt piskande vin- ven till ett djup av cirka en och en halv
den som gör att träden aldrig får en meter. Toppskiktet läggs sedan tillbachans att växa. Men detta gäller inte ka när de har skördat klart så det kan
enbart för Hobbister – det gäller för fortsätta växa. De sprider ut torven på

:

Hobbister ar
torvmossen
dar Highland
Park skordar
sin torv, men
det Ar ocksa
ett skyddat
fagelreservat
:

O

:

O

Ett tungt jobb
Att skörda torv är ett tungt jobb.
Torven är blöt och tung när man
skär den i långa kuber. Men idag
jobbar man parallellt med tradtionella och mer moderna verktyg.
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Martin Markvardsen visar de olika
torvlagren.
Det översta lagret som består av växtlighet och rötter spar de för att försiktigt lägga tillbaka så det kan fortsätta
att växa.
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ett närbeläget fält där torven får torka. När den ena sidan har fått en torr
och frasig ytan så vänder torven så
vänder de på torvstyckena och torkar
den andra sidan. Detta är naturligtvis
väderberoende och kan ta uppåt fyra
månader innan processen är klar och
torven är färdig för att levereras till
destilleriet.
De får skörda 300 ton torv per år från
Hobbister men de har sällan passerat
250 ton per år. Sedan Marie Gulliver
började som destillerimanager så har
den siffran gått ned ännu mer då
hon drastiskt förändrade hur de
använder sin torv.
Torv och koks
Väl på plats på destilleriet så behövs två saker när Highland Park
torkar sitt korn – torv och koks.
Torven för smak och koks för värme. På Highland Park så har de
två ugnar – en ny och en gammal.
Den gamla kölnan byggdes när destilleriet byggdes, så den är över
150 år gammal, och de nya är
blott 100 år.
När kornet sprids ut på maltbädden i kölnan ovanför de väldiga
ugnarna så har det en fuktighet
på ungefär 42% och med hjälp av
torv så strävar de efter att få ned
den fuktigheten till ungefär 22 –
23%. Genom att först elda med
torv så torkar de kornet en aning
men mer viktigt är att de tillför de rökiga smakerna till kornet. För att få till
denna rökighet så använder en mix av
olika torvsorter.
Den översta delen av torvskärningen
kallas för ’Fog’ och består av rötter
12 MALTER MAGASIN | NR 33 | 2022
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Drastiska förändringar
På den ena pannlucka så skriver de
hur länge de eldar med torv och
när de ska växla över till koks.
På våren så skriver de också vilket
datum när svalorna som bygger bo
i pannhuset har återvänt.
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och ger mycket smak till kornet. Det
brinner väldigt ljust och ger mycket
rök vilket i sin tur ger och ger mycket smak, men det brinner för snabbt.
Därför blandar de Foog, Yarphie och
Moss, vilket är den nedersta delen av
skärningen. Yarphie är ett jordliknande lager och Moss är kompakt och
man kan nästan lika det med kol. Denna mix gör att torvelden kan brinna
länge och när de har nått den gräns
då inte kornet kan ta upp mer rökighet, vid ungefär 22 – 23% fuktighet,
så eldar de med koks för att torka ur
kornet ordentligt.
När de eldar med koks så ligger torktemperaturen i kölnan kring 65 grader. Idén med just 65 grader är att den
temperaturen gör minst skada på de
ack så viktiga enzymerna som behövs
längre fram i whiskyprocessen. När
fuktigheten har kommit ned till 4% så
är kornet klart för nästa steg i processen.
Tidigare så eldade de med torv i 25 till
28 timmar innan de växlade över till
koks, men idag så har de mer än halverat den tiden. Ända sedan destilleriet
grundades år 1798 av Magnus Eunson
så har de alltid eldat med torv. Men
de har bara skyfflat in torven i ugnarna och om du har besökt destilleriet
så har du säkert sett stora lågor som
väller fram. De fortsatte med detta
tills Marie Gulliver, deras Distillery
Manager frågade varför de skyfflade
torv på öppen eld, varför inte hålla
ned lågorna och bara elda med torv
som är precis på väg att ta eld.
Efter att ha gjort några försök med olika tekniker så upptäckte de att i stället
för att nå en PPM-halt på 35, som tidigare, så kom de upp i 90 PPM genom

att elda på ett annat sätt som gav mer
rök. Med tanke på att hela industrin
just går igenom en skärskådning hur
de kan minska sitt klimatavtryck så
var det helt rätt i tiden att göra denna
förändring.
Idag använder de
nästan hälften så
mycket torv som gick
åt tidigare men de
når ändå den PPM
halt de vill ha och
än mer viktig, deras
New Make är precis
lika bra som tidigare
så det har bara varit
en positiv förändring.
Även om Hobbister
kommer att ge en begränsad andel torv
så kommer det inte
att ta slut inom överskådlig framtid. Om
de skulle skörda 300
ton per år så visar
studier att de ändå
skulle ta 300 år innan torven var slut på
Hobbister – och då
finns det andra områden som är redo att
skördas.
Historiskt sett så var
det inte bara destillerier som använde torv att elda
utan alla som bodde på Orkney hade
sin egen plätt som de fick skörda för
husbehov. Än idag så är det flera hem
på öarna som värms med torv och än
idag så äger de äkta Orcadiens en bit
myr som de får skörda torv ifrån om
de vill!

HIGHLAND PARK HOBBISTER
Denna buteljering släppte de för
något år sedan - en hyllning till
torvmossen som ger deras whisky
dess rökighet.

MALTER MAGASIN | NR 33 | 2022

15

BRINGING

The

Morg
Det började med ett facebook inlägg:
”Var med och tävla om upplevelsen
att köra The Balvenies Morgan till
Skottland”. Man skulle skicka in en
bild och en formulering som fångade
en känsla man hade om The Balvenie.

Detta var en tävling som jag bara
inte kunde missa att vara med
i. Vid tidpunkten för tävlingen
så låg jag nedbäddad i sviterna efter vad som måste ha varit
Covid. Omtöcknad och feberseg
så hoppade jag ändå upp och arrangerade och tog en bild samt
skrev ett inlägg som lyfte fram
det hantvärksmässiga med The
Balvenies whisky.

Vinnarbilden!
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The Balvenies Morgan är en bil som är
beställd av destilleriet och har turnerat runt i Skandinavien under flera år.
Det är en handbyggd engelsk tvåsitsig
sportbil med en Mustangmotor på ca
280 hästkrafter. I grunden är det en
modern bil som är byggd på en modell
som togs fram på 30-talet. Det som
saknas i dessa Morgan bilar är krockskydd, komfort eller nymodigheter såsom ABS bromsar eller servostyrning.
Att köra en Morgon är alltså att köra
bil på riktigt!

Det fanns dock en hake med tävlingen. Bilen som stod magasinerad i Göteborg var tillänglig från den 1 Juni och
den måste vara i Skottland abslout senast den 20 juni. Orsaken bakom detNågon vecka efter så kom plöts- ta var att det exporttillstånd som bilen
ligt, via Messenger, det ett otro- hade gällde enbart till det datumet.
ligt glädjande besked – Jag hade
dragtis som vinnare! Vinsten Om inte bilen var tillbaka i Storbritanvar en resa för två med ett tyd- nien innan detta datum så skulle ägarligt uppdrag: Bring home the Morgan! na, William Grants & Sons, behöva
tulla in bilen för sitt fulla värde, ca £80

G HOME

gan
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000, samt betala ganska väl tilltagna Ibland blir inte planerna som man
böter. Så det fanns en klar och tydlig tror
deadline för resan.
I en strategi för att komma iväg så fort
som möjligt från Göteborg på måndag
Tillsammans med Nigab i Sverige så morgon så tåg vi tåget från Borlänge
började vi mejsla fram en plan på hur till Göteborg redan på Söndagen. På
man så snabbt och enkelt som möjligt så vis kunde vi hämta bilen tidigt och
skulle kunna föra bilen från Sverige till vara på vägen mot Europa redan nio
Skottland inom den angivna tidsra- på morgonen, tänkte jag.
men. Jag tittade på olika möjliga rutter
där både tunneln mellan England och Det skulle dock visa sig att ett ack så
Frankrike såväl som en färja från Nor- viktigt dokument, bilens Carnet – bige var tidigt med på listan. Men tillslut lens pass, var kvar i Stockholm så sent
så stod det klart att det självklara valet som på söndagen. Denna lilla miss
var att ta färjan från Amsterdam över åtgärdades dock snabbt och smidigt
till Newcastle-upon-Tyne och bila den genom att en medarbetare på Nigab,
korta
sträckan
som av en händelupp till The Balse skulle ned på
venie Distillery i
en konferens i GöDufftown, Skottteborg, tog med
land.
sig dessa viktiga
papper på tåget
Jag skickade över
på måndag morett förslag på rutgon.
ten till Nigab vilken de i sin tur
Hennes tåg skulle
skickade vidare
anlöpa Göteborg
till sin resebyrå. Alla verkade ha sam- kl 10:30 på måndagsförmiddagen –
ma uppfattning som mig då de åter- vilket sköt vår avfärd mot Danmark
kom till mig med ett godkännande med minst en och en halv timme.
och förslag på hotell längs den rutten. Men det fanns ju inget att göra, dessa
På papperet så såg det ut som en gan- papper måste följa med bilen när man
ska avslappnad resa som började på korsar gränsen från EU in i Storbritanmåndagen med en tur från Göteborg nien. Så istället för att kasta oss iväg
genom Danmark till Flensburg i norra på morgonen så njöt vi av en lång fruTyskland. Där skulle vi sova en natt för kost innan vi mötte upp vår kontakt på
att sedan fortsätta in i Nederländerna stationen för överlämningen av papoch komma fram till färjeläget i Am- peren på perrongen.
sterdam på eftermiddagen.
Med dessa dokument i säkert förvar
I mina beräkningar så låg körtiden de i ryggsäcken så gick vi med raska steg
första dagarna på ungefär sex timmar mot närmaste taxi och uppgav en
varje dag. Det skulle ge tid för att upp- adress till en industrilokal i utkanten
leva lite av Danmark och även träffa av Göteborg där enligt uppgift bilen
några vänner längs vägen.
skulle befinna sig. Väl framme så stod

Ett äventyr som få
har gjort innan och
som kommer att
vara ett minne för
livet.
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1 Borlänge

Söndagen innan avfärd så tog vi tåget ned
till Göteborg för att kunna hämta bilen så
tidigt som möjligt.

2 Göteborg

Efter lite problem med att få tag på bilens
Carnet, dess pass, så begav vi oss till det
företag som hade haft magasinerad. Med
Carnet, nycklar och packning instuvade
i bilen så tog vi sikte mot Malmö - men
först behövde vi tanka då det var snudd
på tomt i tanken. Men vad går bilen på
bensin eller disel?

3 Selected Malts

Vi brummade in på gårsdplanen utanför
Varberg där Selected Malts huserar med
sitt lager, kontor och deras whiskykatedral. Rundtur, några planer för framtiden
och en kopp kaffe.

4 Lund

Vi passade på att gör att snabbt stopp hos
släktingar i Lund där lite solskydd
applicerades, en fika intogs
och en provåkning runt kvarteret innan avfärd.

5 Öresundsbron

Även om vi tidigare har
gjort resan över sundet så var det en särskild upplevelse att
göra detta i en Morgan. Lätt vind, strålande sol och några få moln gjorde passagen
till en riktigt njutning. Och mullret av motorn när man kom in i tunneln gjorde inte
saken sämre.

6 Flensburg

Aldrig tidigare har vi besökt Danmark under så kort tid som på denna resa. För att
komma till Flensburg på rätt sida dygnet
så blev det bara ett tankstopp och en
snabb fika vid en mack. Vi passerade den
tyska gränsen strax efter 23:00 och kom
fram till hotellet strax efter det. Efter en
dusch så stupade vi i säng och somnade
omedelbart. Morgonens alarm stod på
06:00...

DEL ETT:

:

Göteborg till
Flensburg
1
10
9

2
3

8

5 4
6

7
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Över Öresundsbron
Att köra en Morgan är en upplevelse
i sig, att köra en Morgan över Öresundsbron i snudd på perfekt väder
med taket nere är något alla som gillar
bilar bör uppleva någon gång i livet!
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den mycket riktigt där och väntade på
oss - en Morgan Roadsterster i Royal Cream med huvläderrem och med
The Balvenies logotyp. Kanske en av
de vackraste bilarna som någonsin blivit producerad.
Innan avresan till Göteborg så fanns
några orosmoln i mina tankar. Det första var att jag aldrig hade kört bil på
vänster sida i hela mitt liv. Det andra
var att bilen med all säkerhet hade
en manuell växellåda vilket betydde
att jag skulle växla med vänster hand
– också det för första gången. Det
tredje och kanske det mest orosväckande var att denna Morgan saknade
baggageräcke bak. Det är nämligen så
att en Morgan har inget utrymme för
baggage. Bakom sätena så finns batteri och bränsletanken – ingen skuff.
Enligt uppgifter så fanns det möjligtvis
ett litet utrymme bakom nackstöden
där man kunde ha någon mindre väska, men det var allt.
Genom att läsa på nåtet samt att titta
olika YouTube-klipp så gissade vi att
man i alla fall kunde få plats med två
weekendsbags. Då vi skulle vara borta en vecka så gällde det således att
packa smart och verkligen vara selektiv och hoppas på det bästa.
Lättnaden var således total när vi väl
fick se bilen och tog av taket för första
gången – det visade sig att vår packning fick precis plats bakom sätena.
Vi hade förväntat oss att få en grundlig genom av bilen vid överlämnandet
men det visade sig att de som hade
ansvaret om bilen inte visste mycket
mer än vad vi redan gjorde. Vi packade bilen och gled ned i sätena. För
glida ned måste man göra, Morgan är

en liten bil och man måste ställa sig i
bilen och glida ned i sätet om man ska
komma in i den. Att komma ur är lite
krångligare…
Det andra orosmolnet jag hade om
att växla med vänster hand var också
bortblåst nästan så fort som jag hade
lagt i ettans växel. Det föll sig överraskande naturligt att växla med vänsterhand. Som tur är så är ju pedalerna
lika i både vänster som högerstyrda
bilar.

Växla med vänster
hand, köra på vänster sida och kommer packningen få
plats?

kael och Patrick på Selected Malts att
vi skulle dyka upp under dagen men
hade inte berättat i vilken bil vi skulle
anlända i. Minen på Patricks ansikte
när han steg ut på gårdsplanen framför Selected Malts kontor och såg The
Balvenies Morgan är obetalbar, likaså
Mikaels några minuter senare när han
anslöt. Efter en kaffe och rundvandring på deras fantastiska lager så bar
färden vidare mot Lund för att träffa
släkt.
Då avgångstiden från Göteborg blev
senare än beräknat så fick tyvärr besöket hos släktingarna bli kortare än
beräknat. En snabb fika och lite provåkning av bilen vad det som hanns
med innan vi gasade mot den danska
gränsen.
Att köra en Morgan är en upplevelse
i sig, att köra en Morgan över Öresundsbron i snudd på perfekt väder
med taket nere är något alla som gillar bilar bör uppleva någon gång i livet. Den makalösa utsikten över Sverige och Danmark gör en nästan andlös
när man susar fram med bara havet
under.

Efter att ha hittat en bensinstation
och fyllt tanken med 40 liter bensin
så kunde vi, cirka 11:00, äntligen rikta
den fantastiskt långa och stiliga huven
söderut och sätta siktet på Danmark
och Öresundsbron! Nu hade äventyret börjat på allvar!
Resan genom Danmark gick snabbt
och smidigt men tyvärr hann vi inte
med ett stopp hos Gregers och 1423
Ett race mot klockan
Vi hade några stopp inbokade på vä- utan vi körde på för att hinna fram till
gen innan vi skulle anlända till den Tyskland och Flensburg innan klocka
första dagens mål, Flensburg. En plan blev för sent på dagen. Runt elva tiden
vi hade var att vi skulle hälsa på hos på natten rullade vi in mot hamnen i
Selected Malts i Varberg, släkt i Lund centrala Flensburg till hotellet där vi
skulle sova innan avfärden mot Amoch romkungarna 1423 i Danmark.
Turen ut från Göteborg gick galant och sterdam och färjan som skulle ta oss
vädret var strålande för att åka ned- till England och slutligen Skottland.
cabbat – en blå himmel och en gassande sol. Jag hade messat med Mi- Fortsättningen följer i nästa nummer
av magasinet i augusti!
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En stilfull

klassiker

Sedan starten i ett litet Malvern-garage 1909 har Morgan Motor Company, grundat av Henry Fredrick Stanley, drivits av samma passion - det
perfekta hantverket. Än idag tillverkas varje Morgan för hand och jo, delar av bilarna är fortfarande gjorda i
trä.
HFS’s första satsning på fordonstillverkning, precis när bilismen var i sin
linda, var med The Morgan Runabout,
som lanserades på Olympia 1910.
Detta var en
ny typ av fordon, allmänt
känd som en
Cyclecar och
kombinerade
ett lätt rörformigt
chassi
med en 8 hk
tvilling-cylindrig motorcykelmotor och
basväxellåda.
De första modellerna var ensitsiga och styrda av
en rorkult, vilket väckte intresse men
lite försäljning. Genom att snabbt an24 MALTER MAGASIN | NR 33 | 2022

passa modellen, 1911 kom en tvåsitsig Runabout med modifieringar som
inkluderade en ett tak och en ratt.
Med bara två växlar och ingen back
var den vanligtvis utrustad med JAP
V-twins-motorer.
Denna Runabout väckte sådan uppmärksamhet att Harrods visade den
i skyltfönstret – den enda bilen som
de någonsin har visats – och de blev
Morgans första återförsäljare. Andra
varianter följde senare under året,
inklusive den
första Morgan
fyrsitsiga eller Family Runabout.
Runabouts
imponerade
och mellan deras lansering
och början av
första världskriget tog de
olika modellerna 10 brittiska
rekord och världsrekord och vann 24
guldmedaljer i stora tillförlitlighetsprov.
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nen för ett trehjuligt fordon och MorDeras popularitet gjorde att en ny gan anpassade sig därefter.
tomt längs Pickersleigh Road, Malvern
Link köptes. Två nya verkstäder bygg- 1936 tillverkades Morgan 4-4, så kalldes där 1914 och 1931 fanns det sju ad på grund av dess fyra cylindrar och
rader av verkstäder. Än idag tillverkas fyra hjul. Med ett stålchassi i Z-sektion
alla Morgan bilar i denna fabrik.
och vad som skulle bli den del välkända karossen i ask, kombinerade den
Trehjulig Moragn och Aero
lätt vikt med styrka och blev en omeSkatteförmåner gjorde att de tidiga delbar framgång.
Morgans var trehjulingar och de blev
snabbt väldigt populära. År 1920 ut- Andra världskriget ledde till att biltillvecklades den första Aero, namngiven verkningen upphörde och Morganfaefter den berömda flygaren kapten Al- brikens verksamhet begränsades till
bert Ball. Kapten Ball beskrev en Mor- service och reservdelar. När verksamgans köregenskaper som det närmas- heten återupptogs 1945 blev det slute han hade kommit att flyga.
tet för trehjulingarna. De flesta fordon
tillverkades för export men eftersom
Aeor följdes av Super Aero 1927. 3-hjulingarna inte var populära utFortfarande med två växlar men dess omlands minskade produktionen och
10hk-motor gjorde att den kunde nå den sista 3-hjulingen lämnade fabriöver 110km/h på plan mark och upp ken 1953. Detta avskräckte inte detill 60km/h i uppförsbacke.
ras fans som hade bildat Morgan Three-Wheeler Club 1945. Den följdes
Så bra var designen att 3-hjulingen 1951 av Morgan Sports Car Club – den
förblev i produktion – relativt oför- här gången för fyrhjulingar – och båda
ändrad – fram till 1930-talet. Under klubbarna är fortfarande starka.
denna period inkluderade modifieringar framhjulsbromsar, V-twinmoto- Flytten till 2088 cc Vanguard-motorn
rer med överliggande ventil, elektris- gav upphov till vad som skulle bli
ka lampor och startmotorer.
ännu en Morgan-klassiker, Plus Four.
Produktionen startade 1950 och den
Det trehjuliga chassit begränsade inte blev tillgänglig som en 2-sits, en 4-sits
vad som gick ”på toppen”. Modellerna och en Drop Head Coupe. 1954 uppsträckte sig från standard till deluxe daterades designen för att förbättra
och inkluderade en 4-sits familjemo- aerodynamiken och Morgan Plus 4s
dell och till och med en fraktbil. Popu- dök upp och vann många sportbilstävlariteten nådde en topp 1933 med ut- lingar. En annan Morgan-ikon, den är
vecklingen av F-typen, som kom med fortfarande i produktion idag, dess uten Ford-motor som antingen tvåsitsig seende förändrades knappt.
eller fyrsitsig.
Efter att ha uppnått en liknande livsMorgan 4-4
längd kom 1955 Morgan 4/4 Series
Avskaffandet av vägskatten 1936 i Two. Mindre kraftfull än Plus 4, med
Storbritanien tog bort skatteförmå- en mindre 10 hk Ford sidoventilmoMALTER MAGASIN | NR 33 | 2022
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Morgan Road
THE BALVENIES

28 MALTER MAGASIN | NR 33 | 2022

dster

MALTER MAGASIN | NR 33 | 2022

29

tor och integrerad växellåda, utöka- produktionssiffrorna på dem. Efterfråde den Morganutbudet med sin lägre gan på det traditionella sortimentet är
prislapp.
högre än någonsin, vilket Roadster V6
vittnar om, som ersatte Plus 8 2004
Morgan vinner stort
efter 38 år.
1962 inträffade en av Morgans stoltaste prestationer då Chris Lawrence och Alla suckar över Morgan Plus 8 blev
Richard Sheppard-Baron visade precis kortvariga och den återinfördes i sorvad en Morgan Plus 4 Super Sports timentet 2012. Den traditionella Plus
kunde åstadkomma. Genom att vinna 8-karossen lindades runt mekaniken
sin 2-litersklass i 24-timmars uthållig- i Aero 8, med en 4,8 liters, 367 hk
hetsloppet på Le Mans, tillryggalade BMW-motor som flyttade fordonet
de häpnadsväckande 2261 miles med mellan 0-100 km/h på 4,5 sekunder
en medelhastighet på 156km/h.
och till en blixtrande topphastighet på
250 km/h.
1968 anslöt sig Morgan Plus 8 till ikoniska Morgans, med en Rover V8-motor och en regeringstid som skulle
fortsätta till 2004. Precis som sina föregångare följde framgången den in
på racingbanan när den vann Production Sports Car Championships i Storbritannien och USA.
Morgan Aero 8
Början av det nya millenniet åtföljdes
av ett helt nytt utseende för Morgan
med utvecklingen av Morgan Aero
8. Åttio år skilde den från den första
3-hjuliga Aero, för att inte tala om
2000-talets design och prestanda.
Fortfarande byggd kring träramen
men nu med ett sammanfogat aluminiumchassi och aluminiumkroppspaneler, för att minska dess vikt och öka
dess aerodynamik. Dess låga vikt, tillsammans med BMW 4,4 liters V8-motor, gav den en grym kraft som slog
den från 0-100 km/h på under 5 sekunder, och in i kategorin Supercar.

Tillbaka på tre hjul
Den sista om Morgan som måste nämnas är mer än ett eko från dess förflutna. Den nya Morgan 3-hjulingen, som
lanserades 2011, har glädjat kritiker
och återinjicerat körglädje i bilkulturen. Med sin kulformade överkropp
och vadderade läderinteriör påminner den verkligen om en tidig cockpit.

Man kan inte låta bli att tro att kapten
Morgan Roadster gör entré
Albert Ball skulle ha godkänt denna
Om dessa nya design väckte tvivel modell. Hundra år senare, och Morom framtiden för de traditionellt ut- gans bilar fångar fortfarande spänformade Morgans, svarade de ökade ningen med att flyga fram på vägen!
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Stöpt i
Tradition!
I hjärtat av Speyside i norra Skottland
ligger staden Dufftown. Det är en liten stad med endast 2000 invånare
men den är känd över hela världen
som ’Whisky Capital of the world’.
Det finns till och med ett ordspråk
som lyder ’Rome was built on seven
hills, Dufftown stands on seven stills’
– även om det inte stämmer riktigt idag då det endast finns sex destillerier så visar det ändå hur viktig
whiskyindustrin är för staden.
Text: Henric Madsen
Foto: William Grant & Sons
De sex destillerier som finns i staden
är Diageos Mortlach, Dufftown, Glendullan och William Grants & Sons
Glenfiddich, Balvenie och Kininvie. Av
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Legendariska Warehouse No 24
Det var här som David Stewart fick
idén till serien Tun. Han ville skapa en
whisky som påminnde om hur det är
att gå in i Warehouse 24 - en mix av
jord, ek och whisky.
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de sex så är det endast Kininvie som Cummings för £120 som då ägde och
är grundat under 1900-talet, alla an- höll på att bygga ut Cardhu Distillery.
dra grundades mellan 1823 och 1897. Den första destilleringen hos Glenfiddich skedde på Juldagen 1887 och
Man kan fråga sig varför så många det måste ha varit ett bra destillat de
destillerier är byggda runt Dufftown tillverkade i de små begagnade panoch svaret kan vara att staden ligger norna för ganska snart stod det klart
geografiskt rätt. Den är belägen gan- att blendern och fatmäklaren William
ska mitt i de skotska högländerna och Williams i Aberdeen ville köpa hela
nära de bägge floderna Fiddich och Glenfiddichs produktion för de komDullan. Staden fick också tidigt ett mande åren.
järnvägsspår vilket naturligtvis förenklade transporter men den främsta Williams timing med byggandet av deorsaken kan vara ren tur.
stilleriet var perfekt. Runt 1890 så startade en whiskyboom i Storbritannien
Det råkar vara så att William Grant, vilket lockade ännu fler destillerier till
grundaren av det nu
att öppnas just
världsberömda Wilkring Dufftown
liam Grant & Sons,
– bland annat
föddes här år 1839.
de nu nedlagI Dufftown fick han
da Pittyvaich,
också sitt första jobb
Convalmore
som bokförare hos
och Parkmore.
Mortlach. William
var en hungrig ung
The Balvenie
man och lärde sig
grundas
snabbt hur ett deDet var denna
stilleri
fungerade
whiskyboom
och efter några år så
som drev på
blev han Manager
William
att
för destilleriet.
även uppföra The Balvenie Distillery. Det fanns en oro att någon annan
När vi kommer fram 1880-talet så intressent skulle köpa upp marken
hade William bestämt sig för att slu- norr om Glenfiddich och på så vis få
ta på Mortlach och starta ett eget de- tillgång till samma vattenkälla som
stilleri. Han köpte mark strax norr om Glenfiddich. Därför byggde han The
staden på den västra sidan av floden Balvenie år 1892 i det övergivna gamFiddich och bygget av destilleriet bör- la huset ’Balvenie New House’ som
jade på hösten 1886. William, tillsam- redan stod på marken och som hade
mans med sina nio barn och en enda fått sitt namn efter den anrika borgen
stenhuggare, byggde destilleriet från som ligger direkt i anslutning till Glengrunden vilket tog ett år av slit.
fiddich – Balvenie Castle.

Balvenie byggdes för att säkerhetsställa
att ingen annan köpte marken och byggde
ett destilleri

Enkelpannorna som installerades I början så gick majoriteten av all
hade William fått köpa av Elizabeth whisky de producerade till Grants
MALTER MAGASIN | NR 33 | 2022
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Stafettpinnen går vidare
Kelsey McKechnie och Malt Master
David C. Stewart MBE jobbar tillsammans för att kunna föra vidare hantverket som är The Balvenie.
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’Standfast’-blended whisky men 1971
så lanserades The Balvenie som en
Single Malt för första gången. The Balvenie var också först med att lansera en whisky som hade fått en finish
när de släppte Double Wood 1993.
En whisky som först lagrats på Bourbonfat och sedan fått en extra lagring,
finish, i ex-sherryfat. The Balvenie 12
yo Double Wood är än idag en av de
riktiga storsäljarna, både i Sverige såväl som internationellt.

kpannor och sex spritpannor. Dessa
är korta och tjocka och producerar en
råsprit som är söt och har inslag av
honung. När Grants byggde Aisla Bay
så baserade dess nya pannor på Balvenies, men råspriten hos Aisla Bay
skiljer sig helt i smak och doft.
Även om Balvenie’s whisky är hantverksmässigt gjord så är de idag det
nionde största destilleriet i Skottland
om man räknar volym - det betyder
att de producerar mer whisky än både
Glenmorangie och Caol Ila. Denna ökning har skett gradvis sedan 2015 då
man producerade enbart tre och en
halv miljon liter.

Att ett destilleri som byggdes på
1800-talet fortfarande ägs av de som
byggde det är något smått unikt i
Skottland. De flesta destillerier har
bytt ägare ett flertal gånger under
årens lopp eller sugits upp av något av Malt Master David Stewart
de stora konglomeraten.
Dagens Malt Master David C. Stewart
MBE började på hos William Grants &
Idag är The Balvenie ett av de få de- Sons redan 1962 som en 17 årig spjustillerier i Skottland där man kan följa ver och idag som 77 åring så är han
processen från korn till färdig råsprit. fortfarande kvar och lika aktiv.
När Glenfiddich har gått in i dataålSin titel, Malt Master, fick han
dern så är Balvenie kvar i det traditio- 1974 - blott den den fjärde i ordoningnella hantverket. Att gå in i destilleriet en hos Balvenie.
är som att besöka ett museum.
Under sina år har han skapat en hel
Det enorma mältgolvet som man först del sensationella buteljeringar som
kliver in när man besöker destilleriet det ofta har pratats om långt utanför
är som hämtat från 1800-talet. Här whiskynördarnas gränser. The Balvemältar de fortfarande 15% av kornet nie 50 yo som kom i ett träblock är en
de använder. De har också ett eget sådan, The Balvenie DCS Compendifatbinderi och ett eget kopparslageri um volym I, II, III är några andra.
på plats vilket verkligen signalerar att
det inte bara är marknadsföringssnack 2018 så kom nyheten att Balvenie och
när de pratar om att The Balvenie är David hade hittat en värdig efterträd’Handcrafted’ – här är det på riktigt.
are till honom. Kelsey McKechnie började då jobba som Malt Master lärling
Utrustningsmässigt så har de en mäs- och jobba nära David för att lära sig
ktunna på 11,8 ton och fjorton wash- allt om hur man skapar Balvenie idag,
backs där nio är av trä och fem av imorgon och för framtiden.
rostfrittstål. De fermenterar under 68
timmar. I pannhuset har de fem mäs40 MALTER MAGASIN | NR 33 | 2022

The Balvenies pannor
De har fem mäskpannor och sex spritpannor. Dessa är korta och tjocka och
producerar en råsprit som är söt och
har inslag av honung.
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Även om vi gärna förespråkar att man
ska njuta av sin whisky helt utan tillsatser så kan en riktigt bra whiskydrink
vara oerhört gott - framförallt i sommartiden när solen ligger på!
Det är nästan svårt att njuta av en brutalrökig
Laphroaig när termometern visar +28 grader - då
behöver man något svalkande.
Vanligtvis så brukar vi som mest gå med på en isbit
i whiskyn men efter att faktiskt ha provat Spearheads recept på whiskydrinkar så måste vi, om än
motvilligt, gå med på att dessa är oerhört svalkande och goda!
Spearhead är en lättare whisky som passar
väldigt bra att använda som bas i en grym
drink. Med sina mjuka vaniljtoner och sin
robusta maltighet så är den ett givet val i
alla whiskyhyllor och barkabinett.
Den är gjord på 100% mältat korn men destillerad i en kolonnpann och därför inte får
kallas för Single Malt utan för Single Grain - det
är en smakfull whisky som du bör uppleva, neat
eller i en drink i sommar!
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RUSTY SPEAR
SPEARHEAD - 5 CL
Ginger Ale - 15 CL
Fyll glaset med is och häll sedan i Spearhed och Ginger Ale.
Garnera med en limeklyfta klart!
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SPEAR CLUB
SPEARHEAD - 5 cl
Citron Juice - 2,5 cl
Extra Dry Vermouth - 1,5 cl
En enkel syrup - 1,5 cl
Äggvita/Aquafaba - 1,5 cl
Färska hallon - 10 stycken
Lägg hallon i en shaker och
muddla. Tillsätt de övriga ingredienserna och skaka i shakern. Tillsätt is och skaka igen.
Sila och häll upp drinken i ett
kylt coupeglas och servera med
tre hallon på en tandpetare.

MALTER MAGASIN | NR 33 | 2022

47

SPEAR & BEER
SPEARHEAD - 6 cl
En hantverksöl 33 cl
Häll upp och servera - enklare
kan det inte bli!

48 MALTER MAGASIN | NR 33 | 2022

MALTER MAGASIN | NR 33 | 2022

49

50 MALTER MAGASIN | NR 33 | 2022

SPEAR MED
SPEARHEAD - 5 cl
Campari - 1 cl
Citron Juice 1,5 cl
Syrup - 1 cl
Mandarin Juice - 2 cl
Häll allt i en shaker och skaka
med is. Sila drinken i en tumbler fylld med is och garnera
med några ananasblad.

MALTER MAGASIN | NR 33 | 2022

51

PEACH HEAD
SPEARHEAD - 3,5 cl
Pêche de vigne - 1,5 cl
Citron Juice - 1 cl
Myntblad - 10 stycken
Orange Bitters - två skak
Fyll glaset med is och häll i alla
ingredienser. Toppa med Ginger Ale och garnera med tunt
skivade persikor.
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Ett imperium
av whisky
Fråga vem som helst i Elgin, ”Vad är
Gordon & MacPhail?” och de kommer sannolikt att berätta för dig om
livsmedelsbutiken, delikatessbutiken
och whiskybutiken på South Street
som har varit en central del i staden i
mer än 120 år.
De kanske berättar om en av Morays
största arbetsgivare och hur en familjemedlem eller en granne arbetar där
på kontoret, lagret eller på deras buteljeringslinje.
Om du i stället ställer frågan i en
whiskybar får du höra en annan historia. Då kommer de att berätta om en
oberoende buteljerare som gör mer
än att köpa fat och sälja innehåll. Du
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kommer att höra om företag som har
relationer med de skotska destillerierna som sträcker sig över generationer,
om lager med fat fyllda med destillat
från mer än 100 destillerier, av vilka mer än 25 stycken är stängda och
att de har buteljerat världens äldsta
whisky.
Gordon & MacPhail grundades 1895
av James Gordon och John Alexander
MacPhail, och började som livsmedelsbutik och importör av starkviner.
De var också tidigt ute med att köpa
fat och buteljera dessa och fick snabbt
ett rykte om sig att erbjuda whisky
som var en ”överlägsen produkt till ett
bra pris”.

idag, unika med är att de har rättigheterna att buteljera en rad olika Single
Malts med destilleriets etikett. Detta
kallades för ’Distillery Labels’ och utåt
såg det ut som det var destilleriernas
egna buteljeringar men om man granskade etiketten så stod det Bottled by
Gordon & MacPhail längst ned i ett litet typsnitt samt deras logga.

En annan milstolpe var när de skapade Connoisseurs Choice i slutet av
1960-talet. Detta var en snilleblixt av
George Urquhart, Johns son, och som
introducerade en flora av whisky för
kunderna vid en tidpunkt då endast
en handfull destilleriägda varumärken
fanns tillgängliga. Denna serie visade sig vara populär och finns kvar än
I våningarna ovanför butiken på South idag!
Street så hade många Speyside destillerier sina kontor, något som natur- Förutom Connoisseurs’ Choice så har
ligtvis bara stärkte relationerna.
de också flera andra serier såsom The
Private Collection, Cask Strength, Rare
John Urquhart började som lärling på Old och The MacPhail’s Collection. De
Gordon & MacPhail och visade snabbt allra dyraste och mest eftertraktade
att han var väldigt duktig på att utvär- sorterna buteljerar de i en serie de
dera fat. Han fick snabbt anställning kallar för Generations. Det är här som
och blev till slut Senior Partner i före- de gav ut den 70 åriga Mortlachen för
taget. När det var dags för de bägge något år sedan samt en av världens
grundarna att ta pension så var det äldsta buteljerade whisky någonsin
John som tog över hela företaget.
The Glenlivet 80 år.
Man kan påstå att det var John Urquhart som byggde Gordon & MacPhail till vad det är idag då han införde
en strikt fatpolicy och jobbade fram
många av de fatfyllnadskontrakt som
de än idag har med en rad olika destillerier. Gordon & MacPhail skickar
tomma fat till destillerierna som de
fyller med råsprit och sedan sköter
Gordon & MacPhail lagringen.

Med sitt mytomspunna lager så är
Gordon & MacPhail legendariska
inom den skotska whiskybranschen.
Idag är det den fjärde generationen av
familjen Urquhart som styr företaget
från sitt kontor i Elgin.

Än idag så är butiken på South Street ett nav i företaget där de har sitt
välfyllda whisky room, provningslokaler och även det gamla styrelserumNågot som de också var, och är än met. Här finns också delikatesser från
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Skottlands alla hörn och ett fantastiskt The Cairngorms – det första nya devinutbud.
stilleriet som byggs där sedan parken
skapades 2003.
Deras huvudkontor och lager finns däremot en bit norrut från butiken. När Det var planerat att destilleriet skulle
de växte ur byggnaden på South Stre- stå klart under 2021, men på grund
et så lät de uppföra moderna loka- av Coronapandemin så försköts byggler, George House på Boroughbriggs nationen och det blev i stället färdigt
Road, som var mer anpassade efter nu på våren 2022 med den första dederas behov. Förutom kontor och la- stilleringen i maj.
ger så finns här också deras egen buteljeringsanläggning. Lagerhusen får Namnet The Cairn kommer naturligtnog mer beskrivas som flytande guld- vis från platsen där det byggs, men
gruvor för när man vandrar runt bland ordet har också en Gaelisk betydelse.
faten så är det nästan svindlande vila Cairn betyder ’en hög med stenar som
dyrgripar som de har. Idag jobbar mer byggts av människor som ett landmärän 130 personer hos Gordon & MacP- ke’ och det passar ju väldigt bra för ett
hail enbart i Elgin
destilleri.
Två destillerier
Ambitionen var alltid hos John Urquhart, och efter följande generationer,
att de någon dag skulle äga och driva
ett eget destilleri. 1993 så uppnåddes
det målet när de köpte Benromach Distillery från United Distillers i Forres.
Destilleriet var hårt eftersatt och de
rev ut allt och sparade egentligen
bara väggarna. Efter att ha installerat helt ny utrustning kunde de 1998
officiellt öppna destilleriet med hjälp
av HRH Prince Charles som invigningstalare. Idag är Benromach en hyllad
Speysidewhisky och som fångar själva essensen av vad Speyside var förr.
Robust och kraftfull men med delikat
fruktighet och ett stråk av rökighet.
I maj 2018 så släppte Gordon & MacPhail nyheten att de skulle bygga ett
nytt destilleri i närheten av Grantownon-Spey. De hade då fått sina byggnadsplaner godkända och platsen de
hade valt låg inom nationalparken
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Förutom destilleri och butik så finns
det också ett café och provningslokaler. Även om destilleriet har börjat
producera så är det inte riktigt klart
när man öppnar för besökare.
Det kommer dock att dröja innan vi
får se någon whisky från The Cairn.
Enligt uppgift så planerar att släppa
den första whiskyn när den är 10 – 12
år. För Gordon & MacPhail har inte
bråttom när de gäller whisky – allt får
ta den tid som behövs. Och det är så
man bygger ett whiskyimperium: tid,
tålamod och ett spräng fyllt lager med
gammal whisky!

Benromach och The Cairn
Längst upp höger: Benromach Distillery i Forres.
De andra tre bilderna är från konstruktionen av The Cairn, samt
den första kornleveransen.
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Varldens mest
hallbara rom?
O

Om man ska berätta historien om
Ron Barceló rom så måste man backa
tillbaka mer än 90 år i tiden. År 1929
så kom det en ung man vid namn Julián Barceló från Mallorca till Santo
Domingo på Dominikanska Republiken med fokus inställt på att producera den bästa rommen som världen
hade skådat.
Han grundade företaget Barceló & Co
och började producera rom nästan direkt och fick snart ut sina produkter
i hela Dominikanska Republiken. Han
jobbade ständigt med att förfina sin
rom och det var inte förens 1950 som
han hade skapat det perfekta receptet och kunde lansera Ron Barceló i
60 MALTER MAGASIN | NR 33 | 2022

större skala.
De första buteljeringar som släpptes
var en vit rom, Barceló Blanco, och en
lätt lagrad, Barceló Dorado. Dessa två
produkter blev försäljningssuccéer direkt från start då den höga kvaliteten
på rommen uppskattades av deras
kunder.
Vid 1970 så lanserade de en lagrad
rom, Barceló Añejo. 1974 så lämnade
grundaren, Don Julián Barceló, över
företaget till sin brorson Miguel Barceló. Miguel hade ännu större drömmar än sin farbror och utvecklade en
ny rom som lanserades 1980: Ron
Barceló Imperial.

t
?
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Ron Barceló Imperial tog plats som
landets premiumrom nummer ett och
efter tio så kände Miguel och företaget
att de var redo att introducera denna
rom för världen. Hittills hade Barcelós
produkter enbart funnits tillgängliga
på Dominikanska Republiken.

ske på plats. Sockerrören ska skördas
och jäsas samt att juicen ska destilleras på ön. Rommen måste sedan lagras i ekfat i minst ett år innan man får
sälja det som rom från Dominikanska
Republiken.

Då Barclelós har varit aktiva med att
De beslutade sig för att börja samar- driva fram denna standard så lever de
beta med några spanska affärsmän självklart upp till dessa krav till punkt
som var väldigt duktiga på att lansera och pricka.
viner och andra spritdrycker internationellt. De spanska herrarna skapade Alcoholes Finos Dominicanos – deföretaget Ron Barceló SLR och från stilleriet
1990 så fanns Barcelós rom äntligen Alcoholes Finos Dominicanos (AFD) är
att tillgå internationellt – vid år 2006 ett toppmodernt destilleri som stod
så hade de expanderat till fler än 25 klart så sent som 2010. Det är resulolika marknader.
tatet av ett samarbete mellan den dominikanska staten, EU och de ledande
2006 köpte också Ron Barceló SLR romproducenterna Ron Barceló och
hela företaget på Dominikanska Repu- Yazoo.
bliken. Men den tredje generationen
Barceló fick en given plats i den nya Romindustrin har alltid producerat
styrelsen, vilket de har än idag.
en rad olika avfall som man historiskt
har varit dåliga på att förädla. 2007
Efter ägarförändringen så dök flera insåg man att något måste göras för
nya buteljeringar upp på marknaden att städa upp industrin på ön och man
också – bland annat en av Systembo- beslutade att gå ihop för att bygga ett
lagets riktigt storsäljare Barceló Gran modernt och grönt destilleri. Det tog
Añejo.
två år att färdigställa men 2009 var
man igång med att provdestillera och
Ron Dominicano – en nationell pro- 2010 kunde man köra igång med full
duktionsstandard
produktion. Den färdiga spriten, som
För att säkerhetsställa kvaliteten och håller en alkoholhalt på 96%, leveredet historiska ursprunget på rom från ras till Barceló som sedan lägger spriDominikanska Republiken så har re- ten på fat.
geringen, i nära samarbete med Barceló arbetat fram en produktionsstan- Barceló odlar sina sockerrör på egna
dard som alla romproducenter på ön fält som har en näringsrik jord med en
jobbar efter.
låg svavelhalt. De använder enbart juicen från rören till sin romproduktion.
Denna standard, Ron Dominicano, Rören fraktas sedan till destilleriet
kräver att om man ska få säga att rom- där de krossas för att utvinna juicen.
men kommer från Dominikanska Re- Resterna av rören används sedan som
publiken så måste hela produktionen biomassa vid destilleriet.
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Fält

Vatten

RB360
Territorium
Luft
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Den symbolyserar att man ska skydda och värna de miljömässiga, sociala
och ekonomiska effekterna av företegat både på landskapet såväl som på
det lokala samhället.

Allt koldioxid vid destilleriet samlas
upp i stora tankar och säljs till läskedrycksproducenter som använder det
till att kolsyra sina drycker. Restvattnet
från destilleriet behandlas och renas
innan det återanvänds för bevattning Det fjärde och sista är luftindikatorn,
på sockerrörsfälten.
som fokuserar på hållbar vård av denSom ett ytterliggare steg att göra sin na resurs genom hantering av föroreproduktion så hållbar som möjligt
nande gasutsläpp, främst växtså implenterade men 2021
husgaser som härrör från
något an kallar RB360
produkternas livscykel
- en egen framtagen
och från destilleriet i
hållbarhets kod som
syfte att minska och
alla på företaget nu
neutralisera dem.
jobbar efter.
Luftindikatorn är
Detta har resulterat
i grunden förei att deras miljöpågångaren och urverkan i allt högre grad
sprunget till att de
har minskat. Med denna
började med hela arbeuppsättning policyer har de
tet med RB360 - det vill säga
minimerat sitt beroende av fossila deras certifiering som ett koldioxbränslen, och säkerställt att 100 % idneutralt företag, ett initiativ som
av processångan och nästan 90 % av har genomförts utan avbrott sedan
elektriciteten de förbrukar i sina an- 2016 och som granskades och certiläggningar kommer från förnybara el- fierades 2019 av SGS Group.
ler gröna källor, som sol- eller biomassaenergi.
Deras gedigna arbetet har burit
frukt då de idag är det första romRB360 är baserad på fyra pelare, eller företaget i världen som har en kolindikatorer, som inkluderar de olika dioxidneutral och ISO14067-certitvärgående aspekterna på vilka deras fiering, samt den första att inneha
verksamhet utvecklas. Den första är Bilan Carbone®-licensen, ett franskt
fältindikatorn. Den relaterar till för- metodiskt verktyg för att kvantifievaltningen av företagets agronomis- ra sina koldioxidutsläpp.
ka verksamhet och dess inverkan på
markhantering, erosion och fertilitet. Titeln på denna artikel var ju en fråga:
Världens mest hållbara rom? Och svaDärefter kommer vattenindikatorn. ret är ja, Barcelo är världens mest hållDen bedömer inverkan på vattenre- bara rom! De har ett miljötänk som
surser, både i fältverksamheten och i ligger i framkant och flera mil framför
romproduktionsprocesserna.
många andra producenter, inte bara
av rom utan även före många whiskyDen tredje indikatorn är territorium. destillerier.

En av Systembolagets verkliga
storsäljare!
Barceló Gran Añejo
Volym: 70 cl | Alkohol: 37,5%
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