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Det är näst intill ofattbart hur 
snabbt ett år går! Det känns som 
att det bara var förra veckan som vi 
satt med den tredje utgåvan av ma-
gasinet. Men egentligen var det ett 
helt år sedan. När vi nu summerar 
2018 så ser vi ett oerhört intensivt, 
men roligt, whisky år!

Vi har träffat och intervjuat eldsjälar i 
alla stadier i branschen. Från legenda-
rer hos drakar såsom Alan Winches-
ter från Glenlivet till helt nystartade 
sökare såsom Magnus Johansson 
från Uppsala destilleri. Hos alla vi har 
pratat med under året så finns det 
en glöd och en passion som inte går 
att ta miste om. De älskar verkligen 
sina produkter och de talar om sina 
processer och tillvägagångssätt med 
stolthet. Det gör inget om man ut-
går ifrån Hälsingland eller Bangalore, 
Dufftown eller Tokyo. När det kom-
mer till dryckerna vi älskar så pratar vi 
alla samma språk.

Tyvärr finns det en baksida på detta 
mynt. Vi är dåliga på att skriva om det 
och ytterst få pratar om det till var-
dags, nämligen alkoholens påverkan 
på människors liv. 

För dig som läser denna text så är en 
whisky förmodligen ett sätt att slapp-
na av, något man unnar sig på kvällen. 
Men för andra så kan en flaska sprit 

h e n r i c  m a d s e n
Chefredaktör

Lite gammalt, lite 
nytt och lite moral...

betyda att Julen är förstörd. Drygt 
44% har uppgett i en studie att deras 
jul- och nyårsfirande har påverkats ne-
gativt på grund av andras alkoholkon-
sumtion. Under 2019 så kommer vi 
att beröra detta ämne i en artikel där 
vi har pratat med olika forskare och 
läkare. 

Det var inte meningen att dra ned 
stämning, men ämnet är viktigt och 
det bör diskuteras, även i ett magasin 
som detta.

Under 2019 kommer Malter Magasin 
att genomgå något av en förändring 
också. Från och med den första janua-
ri kommer vi att byta namn till Whisky 
Magasin. Vi gör ändringen för att för-
tydliga vad det är vi skriver om och 
vad du som läsare kan förvänta dig av 
vårt magasin.

När vi tittar i vår kalender inför 2019 
så ser det onekligen spännande ut 
och vi kan knappt vänta med att få 
dela med oss av alla intressanta mö-
ten och goda upplevelser som väntar.

Jag vill önska DIG en riktigt God Jul 
och ett Gott Nytt År och jag vill också 
passa på att tacka dig för att du läser 
vårt magasin!

PS. Kom ihåg det där med måttlighet 
under helgerna nu och ta hand om 
varandra. DS



7MALTER MAGASIN NR 8 DECEMBER 2018



8 MALTER MAGASIN NR 8 DECEMBER 2018

Den 1 Januari byter vi namn på 
Malter Magasin

whiskymagasin.se
W
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nyheter

Tidigare i år så skrev vi om Prins Char-
les besök hos Royal Lochnagar och 
fatet som han då beslöt skulle butel-
jeras för välgörenhet.

Fatet är nu buteljerat och kommer att kunna 
köpas via lottning hos The Whisky Exchange. 
Fatet gav totalt 206 flaskor men endast 184 
flaskor är till försäljning och de kommer att 
kosta £1,470 styck. En flaska kommer att 
auktioneras ut via whisky.auction den tredje 
februari.

20 stycken av de 206 kommer att sparas av 
Prins Charles välgörenhetsfond för att sälja 
av vid ett senare tillfälle och en flaska kom-
mer att förvaras i Diageos arkiv i Menstrie.

Royal Lochnagar 30 yo Cask 1129 destillera-
des 1988 och buteljerades den 14 Novem-
ber 2018 – på Prins Charles 70-årsdag.

Julens rågbrännvin Libbsticka har 
orientaliska rötter. Färska örter 
plockade på Selknä gård utanför 
Uppsala har fått dra i brännvin från 
Gripsholms destilleri. En ovanligt 
smakrik julsnaps där växtsprit utgör 
halva blandningen. Passar väldigt bra 
till julbordets smakrika rätter.

Kryddväxten Libbsticka har sitt ursprung i Af-
ghanistan/Irak och kom till Europa på med-
eltiden. Smaken är intensiv och påminner 
om curry-krydda eller selleri. I juli skördades 
blad och frökapslar på släktgården Selknä 
utanför Uppsala av kryddmästare Henrik 
Aflodal:
– Jag vill ha ett brännvin med rik fyllig smak 
där inte spritigheten tar över. Knepet är 
att använda färska växter som får dra i råg-
brännvin i nästan fyra månader. Inget annat 
brännvin innehåller mer växtsmaker än vårt 
Selknä-brännvin.

Henrik Aflodal (mer känd som whiskyex-
pert) fick idén att ta fram ett eget kryddat 
brännvin av sin svärfar Harry Lenhammar, 

Prins Charles whisky 
snart till försäljning

professor emeritus vid Uppsala universitet. 
Vid varje släkthögtid har kryddat brännvin 
serverats till dignande smörgåsbord. Just 
libbsticka-varianten är mest omtyckt. Men 
att skala upp ett recept som vanligen om-
fattar enstaka flaskor har varit en utmaning. 
Branschen jobbar uteslutande med torkade 
örter. Här måste spritläggningen ske i skör-
detid och sedan ligga längre än normalt för 
att smakerna ska dras ut ordentligt. 
– Viktigast är att bestämma alkoholstyrkan. 
38,8% är rätt nivå för Libbsticka rågbrännvin. 
Där är smaken som fylligast utan att kryddig-
heten tar över.

Libbsticka är en underbar julsnaps. Med sin 
sötma och krydda passar den perfekt till in-
lagd sill och rökt kött/fisk. Leverpastej och 
julskinka är andra höjdare. Libbsticka Råg-
brännvin ges ut i en begränsad upplaga om 
832 handnumrerade flaskor, personligen 
signerade av Henrik Aflodal.

Libbsticka Rågbrännvin 2018 Års Skörd 38,8% 
finns tillgänglig på Systembolaget från 5 de-
cember. Artikelnummer 82949, pris: 370 kr

ROYAL LOCHNAGAR
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Äntligen åter i Sverige! Imorgon lör-
dag 1:a december så lanseras Glen 
Moray Classic Peated Single Malt i 
Sverige i Systembolagets samtliga 
butiker. Det är en klassisk maltwhisky 
från Speyside som har varunummer: 
446-01, pris: 299 kr, 700 ml och en al-
koholhalt på 40%.

Glen Moray, beläget i Elgin, hjärtat av Spey-
side startade ursprungligen som Elgin West 
Brewery 1830 och producerade lokala ales. 
Den 13:e september 1897 så började man 
med destilleringen av Single Malt Whisky av 
högsta kvalitet som man lagrade olika typer 
av fat. Speyside som ligger beläget i nordös-
tra delen av Skottland, de skotska höglän-
derna. Regionen har ett mycket fördelaktigt 
klimat för tillverkning av kvalitetswhisky och 
i området finns det många destillerier.

Glen Moray Classic Peated Single Malt har 
legat på Bourbonfat i ungefär 7 år och för att 
få upp rökigheten så har Graham Coull, Mas-
ter Destiller använd rökmalt. På näsan hittar 

Nu står det klart att Edrington har 
sålt Cutty Sark till det franska La Mar-
tiniquaise-Bardinet. 

I juni i år så lade Edrington ut Cutty Sark och 
destilleriet Glenturret för försäljning och 
detta är alltså resultatet vi nu ser. Glenturret 
är dock fortfarande till salu.

Blenden Cutty Sark skapades 1923 och är, 
globalt, ett av de mest igenkända varumär-
kena. 

Läs mer om Cutty Sark i vår artikel om Berry 
Bros & Rudd

De planerar att övergång tar ungefär en må-
nad och under tiden kommer Edrington att 
hjälpa till med blandningen och buteljering-
en. 

Ian Curle, VD på Edrington, säger: “Cutty 
Sark är en stor skotsk whisky och har varit 
en global whiskyikon under de senaste 90 
åren. Vi är glada att överföra varumärket till 
La Martiniquaise och vet att det kommer att 
trivas under deras ägande. Vi önskar dem 
allra det bästa för framtiden med detta stora 
varumärke. “

Glen Moray tillbaka i Sverige

Cutty Sark sålt till 
Glen Morays ägare

man en delikat rökighet tillsammans med 
vanilj och lite läder. Smaken är rökig, lite lätt 
kryddighet med citrus och mjuka vaniljtoner. 
Slutet är långt med kryddiga fattoner och en 
elegant rökighet.

“Då intresset för rökig Single Malt är stort i 
Sverige och fortsatt växer så känns det oer-
hört spännande att få lansera Glen Moray 
Classic Peated Single Malt som har en ele-
gant rökighet. -Det här är en Single Malt 
som alla har råd med, som dessutom är hög-
kvalitativ säger Daniel Gyhlénius, vVD och 
Partner på Moestue i Sverige”.

1999 lanserade man sina första wood finish 
series – Chardonnay och Chenin Blanc, nå-
got som sedan blivit ett signum för destille-
riet.

2005 så tog Graham Coull över som den 5:e 
Master Destiller på Glen Moray. Graham tog 
över efter Edwin Dodson som gick i pension 
efter två decennier efter att han fört över sin 
kunskap till Graham.

GLEN MORAY



12 MALTER MAGASIN NR 8 DECEMBER 2018

motörhead

nyheter

Brittiska Motörhead slår sig in i 
romsegmentet med en mörk domi-
nikansk sipping rom som lanseras i 
Sverige 1 december. Det sker genom 
Motörhead Premium Dark Rum som 
fick högst poäng av totalt 54 olika 
sorter i Systembolagets blindprov-
ning.

Mörk rom är en av de spritsorter som ökat 
mest i Sverige under de senaste tre åren.  

J. & G. Grant har presenterat nyheten 
att de lanserar ett unikt koncept: The 
Glenfarclas Family Cask Trunk, som 
tros vara den mest exklusiva samling-
en någonsin släppt av ett destilleri. 
Denna whiskykoffert innehåller alla 
årgångar från 1954 till 2003. 

George Grant, försäljningsdirektör och sjät-
te generationen av familjen Grant sa: “Det 
här är en möjlighet att köpa en hel samling 
årgångar i en komplett uppsättning. Det är 
den första och sista chansen att köpa detta, 
eftersom några av de årgångar som finns i 
kofferten är från de sista faten i respektive 
år. Vi är stolta över att kunna genomföra det 
här ambitiösa projektet, vilket bara kunde 
förverkligas på grund av min farfars fram-
synthet när det gällde att lägga fack så långt 
tillbaka som på 1950-talet.”

Den unika samlingen är inrymd i en skräd-
darsydd koffert, som liknar en modern tolk-
ning av en traditionell Amerikakoffert. Inuti 
sitter femtio enskilda 200 ml flaskor av Glen-
farclas Single Malt Scotch Whiskey, en från 
varje år från 1954 till 2003.

Det gäller speciellt för sipping rum som helst 
avnjuts ren, rumstempererad eller lätt kyld. 
Nu lanserar det brittiska rockbandet Motör-
head sin egen mörka rom.

Motörhead var länge ett av världens mest 
inflytelserika rockband och sångaren Lem-
my Kilmister är en av rockens största legen-
der någonsin. Än idag lever Motörheads 
musik, uttryck och attityd vidare i allt från 
heavy metal, hårdrock och blues till pop. I 
mer än ett decennium var svenske Mikkey 
Dee trummis i trion, ända fram till Lemmy 
Kilmisters bortgång. Bandet tog tillsammans 
fram en egen Motörhead whisky och vodka 
samt öl och vin.

– Idéen om en Motörhead rom har levt med 
oss i flera år, därför valde vi att också färdig-
ställa projektet. Målet var alltid att skapa en 
mörk lagrad rom med riktigt hög kvalitet, sä-
ger Mikkey Dee från Motörhead. När vi ska-
par drycker handlar allt om rock’n’roll, smak 
och hantverk.

Motörhead Premium Dark Rom tillverkas 
på Dominikanska Republiken som är ett av 
världens främsta länder för romtillverkning. 
Lagringen sker på amerikanska bourbonfat 
i åtta år i ett solerasystem som ger en run-
dare och fylligare rom med konsekvent hög 
kvalitet.

Motörhead Rom är en smakrik mörk ek-
fatslagrad rom med balanserad sötma och 
tydliga inslag av fat, arrak, vanilj och torkad 
frukt.

Fakta
Systembolagets fasta sortiment, 360 butiker. 
Artikelnummer: 11450-01
Pris: 369 kr  
Producent: Götene Vin & Spritfabrik AB
Leverantör: Brands For Fans Sweden AB
Alkoholhalt: 40,0 %
Ursprung: Dominikanska Republiken

Motörhead 
släpper rom

Glenfarclas 
släpper koffert 

GLENFARCLAS
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Mariestads Strong Ale Alkoholfri är 
en limiterad utgåva signerad Richard 
Bengtsson i säker och innovativ bryg-
garstil. Inspirationen till denna al-
koholfria Strong Ale är hämtad från 
kraftiga smakfulla och väldoftande 
ale-sorter som ofta har hög alkohol-
halt.

Sådan är även denna bryggd dock med ut-
maningen i att den är alkoholfri. En modern 
tolkning som är rätt i tiden och med ett tyd-
ligt mål – att bana vägen för smakrika öl i 
den alkoholfria kategorin.

Mariestads Strong Ale bryggs i klassisk 
ale-tradition och är uppbyggd av maltsor-
terna Melanoid, Pilsner, Münchner och 
Karamell för att skapa en härlig maltarom. 

Ardnamurchan, som vi skrev om i förra 
numret, har nyligen släppt sin mycket efter-
längtade The Ardnamurchan 2018 AD.

Destilleriet, lett av Alex Bruce, arbetar vida-
re med sin totala transparens och erbjuder 
även denna gång sina konsumenter att skan-
na QR-koden på flaskan och dyka ned i ett 
hav av information.

The Ardnamurchan 2018 AD släpps den 28/2 
2019 i Sverige och kommer att kosta 696:-

Läs mer på www.clydesdale.se

Brygden avslutas med humlen Magnum och 
Cascade för att tillföra en utsökt beska och 
tydligt igenkännbar kryddig grapefrukt. Efter 
lagring i fyra veckor där beskan balanseras 
hettas ölet upp varsamt i ett vakuum till 42 
grader för att destillera bort alkoholen.

Mariestads Strong Ale Alkoholfri blir såle-
des en fyllig hantverks-ale med tung malt-
kropp och fruktiga vinösa toner. Ölet passar 
utmärkt till svensk husmanskost, mustiga 
kötträtter med sötma från rotsaker, eller 
som avslutning i kombination med mörk 
choklad eller svensk lagrad hårdost.

Volym: 75 cl
Alkoholhalt: 0,5 procent
Smak: Tung maltkropp, fruktiga vinnas to-
ner, samt markerad och balanserad beska. 
Artikelnummer på Systembolaget: 1944-01
Lanseras: 1 december

Mariestad Strong Ale Alkoholfri

Ardnamurchan
2018/AD

MARIESTAD ARDNAMURCHAN



14 MALTER MAGASIN NR 8 DECEMBER 2018

INNIS & GUNN

I början av 2019 kommer den skot-
ska klassiska oberoende buteljeraren 
Murray McDavid göra entré i Sverige 
och på Systembolaget genom Svens-
ka Eldvatten.

Och de första buteljeringarna släpps ganska 
snart?
-Ja det stämmer, vi har redan de första bu-
teljeringarna på väg in i Sverige, för att släp-
pas på Systembolaget någon gång i början 
av 2019 säger Tommy Andersen på Svenska 
Eldvatten.

-Murray McDavid är en fantastisk obero-
ende buteljerare som buteljerar whisky av 
högsta klass och vi har haft ögonen på dem i 
flera år. Så det ska bli riktigt roligt att kunna 
introducera Murray McDavid i Sverige fort-
sätter Tommy.

Murray McDavid grundades 1994 av su-
perentreprenören Mark Reynier, Simon 
Coughlin och Gordon Wright från Spring-
bank Distillery. Några år senare köpte de och 

Skotska bryggeriet Innis & Gunn 
släpper exklusiv Imperial Stout lag-
rad hela 365 dagar på amerikanska 
bourbonfat. Vanishing Point 02 är en 
smakbomb på 11% där bryggmästa-
ren Dougal Sharp verkligen tagit ut 
svängarna. 

Stouten släpps i beställningssortimentet 
den 12 december i ett strikt begränsat antal 
om endast 3 600 flaskor och väntas bli ett 
samlarobjekt för ölälskaren. Ölen säljs i en 
fin presentförpackning. Bäst före datumet 
är augusti 2023 vilket indikerar att ölen går 
utmärkt att lagra i en sval ölkällare en god 
stund bortom detta årtal för den som vill. 

Innis & Gunn Vanishing Point Series 02 är 
den andra stouten i serien, den första sålde 
tyvärr slut innan den nådde svenska grän-
sen. Denna gång har Sverige tilldelats 3 600 
flaskor.

Artikelnummer 8134201
500 ml
Pris 95 kr

Svenska Eldvatten utökar 
med Murray McDavid

Innis & Gunn Vanishing 
Point Series 02 till Sverige!

återstartade Bruichladdich Distillery på Islay. 
Efter att dessutom ha varit i händerna på 
Remy Cointreau ett kortare tag så ägs Mur-
ray McDavid numera av ACEO Ltd.
Murray McDavid lagrar sina fat på Coleburn 
Distillery i skotska Speyside där de har över 
tusen fat.

Med tanke på att era egna buteljeringar är 
huvudspåret för er, varför väljer ni att utöka 
med Murray McDavid?
-Först och främst för att det är en butelje-
rare som är grymt bra! De har genom åren 
släppt massor av häftig whisky och som 
whiskynörd har jag själv köpt en hel del från 
Murray McDavid och alltid imponerats av 
deras höga kvalité säger Peter Sjögren

-Men också tidsmässigt dök detta upp per-
fekt för oss. Som vi gått ut med tidigare så 
kommer vi inte att ha kvar vår stora samar-
betspartner The Creative Whisky Company 
från och med 2019 då ägaren David Stirk säl-
jer firman. Så här uppenbarade sig läget att 
fylla hålet med råge fortsätter Peter.

SVENSKA ELDVATTEN

nyheter
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High Coast

Nu kommer kapitel tre i ekserien 
Quercus III Petraea. En smakresa in 
i den europeiska bergeken Quercus 
petraea.

För att lagra vin och whisky används i stort 
sett fyra ekslag. Quercus alba, Quercus ro-
bur och Quercus mongolica. Dessutom an-
vänds den europeiska bergeken Quercus 
petraea. Dessa ek-arter har genetiskt olika 
DNA och utvecklar därför olika smaktoner 
när de möter ett vin eller en whisky.

Quercus petraea har en högre densitet, 
med tätare årsringar, vilket gör den mindre 
genomsläpplig och ger ett lägre utbyte av 
ek-laktoner. Den utvecklar en elegant och 

High Coast Whisky lanserar nytt
kapitel i berättelsen om ekens mystik

När finalen i Maltwhisky-VM avgjor-
des i Stockholm i helgen tog Kilcho-
man Sanaig hem segern i kategorin 
Peated whisky (rökig whisky), och 
visar att Islays minsta destilleri defi-
nitivt kan utmana de betydligt mer 
kända grannarna på ön. Och detta i 
blindtest. Ett tydligt bevis på kvalite-
ten i Kilchomans whisky.

“Unga Kilchoman som producerat Is-
lay-whisky sedan 2005 har med sin tapp-
ning Sanaig hittat rätt. Whiskyn har i kval 
och semifinaler utklassat motståndet. Stor-
heter som Lagavulin, Ardbeg och Bowmo-
re har försvunnit. Det var bara en tidsfråga 
innan rökwhiskyikonerna skulle få stryk. Att 
tronföljaren kommer från samma ö är ju ett 

Kilchoman Sanaig tog guld i Maltwhisky-VM
bevis på att Islay är och förblir centrum för 
rökwhisky i världen”, säger Henrik Aflodal, 
chefredaktör på whiskyspot.com.

Detta är Maltwhisky-VM
Maltwhisky-VM är världens största whisky-
tävling och över 2 000 deltagare har blind-
provat och röstat fram de 12 singelmalter 
som gör upp i klasserna Malty, Sherried och 
Peated. I år tävlade totalt 148 olika whiskies 
från 121 destillerier. Juryn består av vanliga 
whiskyälskare, var och en expert på sin egen 
smak, som kompletteras av en expertjury 
bestående av Henrik Aflodal (Whiskyspot), 
sommelier-proffset Sören Polonius (Adam & 
Albin) och Micke Nilsson (Akkurat). 

Kilchoman Sanaig 
Artikelnummer: 11202
46% 700 ml 549 kr

intensiv whisky med en kryddig pepprig-
het, inslag av hasselnötter och mandel samt 
kryddor som nejlika och muskot tillsammans 
med vanilj och rostade ektoner.

–Till Quercus III petraea har vi hämtat eken 
från Ungern. Ungersk Petraea har fascinerat 
oss eftersom den ger smaker som är ovan-
liga i whiskyvärlden, säger masterblender 
Lars Karlsson på High Coast Whisky.

Quercus III petraea börjar säljas den 5 de-
cember i Systembolagets tillfälliga sorti-
ment.
Artikelnummer 4035902. Alkoholhalt på 
50,8 %. 500 ml. Whiskyn är varken kylfiltre-
rad eller färgad. Pris 799 kr. 

KILCHOMAN
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highland park

Förra månaden presenterade Ama-
zon att de har inlett ett samarbete 
med Bowmore där de lanserade en 
unik whisky som bara säljs via Ama-
zons plattform. 

Nu har även Highland Park lanserat en unik 
whisky i samarbete med Amazon. ‘Highland 
Park – Viking Tribe’ är en instegswhisky i 
samma nivå som destilleriets Dragon Le-
gend och Highland Park 12 år. 

‘Viking Tribe’ saknar åldersangivelse och är 
buteljerad på 46%. 

Highland Park arbetar således vidare med 
Orkneys vikingakoppling och använder åter-
igen motiv hämtat från träkyrkorna i Norge.

Highland Park Viking Tribe säljs exklusivt via 
amazon.co.uk och kostar £43.

Med start i december fram till mars 
2019 så kan du nu boka ett lyxigt 
whiskyäventyr. Macallan har påbör-
jat ett samarbete med Monarch Air 
Group och Golden Yacht Charters för 
att erbjuda en unik upplevelse. 

Med start vid New Yorks Teterboroflygplats 
så kliver du på din chartrade privatjet som 
kommer att ta dig och ditt sällskap till Opa-

Highland Park
Viking Tribe

Macallan tar ‘lyxiga whisky-
provningar’ till nya höjder

Locka i Florida och därefter via privatyacht 
till Miami. Ombord på yachten så finns en 
kock som lagar den mat du vill och det er-
bjuds en whiskyprovning. Du kommer bl.a 
att få prova The Macallan Rare Cask, The 
Macallan Reflexion, The Macallan No. 6 och 
The Macallan M.

Priset för denna resa startar på $46,000 men 
du kan utöka den med så många resenärer 
du vill. 

macallan

nyheter
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På lördagen 1 december blev ett par 
fantastiskt spännande whiskys från 
prisbelönta Loch Lomond Distillery 
tillgängliga för en större publik. Då 
lanserades de tidigare beställnings-
produkterna Inchmurrin 12 YO och 
Loch Lomond 18 YO, framtagna av 
ingen mindre än högkompetente 
Master Blender Michael Henry, på 
Systembolaget.

Loch Lomond Distillery, grundad 1814, har 
sedan ägarbytet för fem år sedan storsatsat 
på premium produkter inom Single Malt. 
Med unik produktionsmetod vid jäsning, de-
stillering och lagring (460 000 fat), får Loch 
Lomond fram Skottlands bredaste palett, så 
mycket som 13 olika smaker!

En whisky med personlighet är Inchmurrin 

Längtar du också efter varmare 
breddgrader? Då kommer Moment 
Karibien som en härlig överraskning 
från Mackmyra till er. 

Moment Karibien är en elegant singel malt 
whisky, delvis mognat på fat som tidigare 
lagrat Plantations Barbados och Jamaican 
rom, men även kryddats med whisky från 
både ex-oloroso och ex-körsbärsvinsfat. Ca 
75% av whiskyn har slutlagrats på romfat.

Whiskyn från de olika faten som utgör Mo-
ment Karibien är som yngst 8 år och som 
äldst 12 år. Lagrad 50 meter under mark i 
Bodås Gruva.

Pris: 1,198 kronor
Alkoholhalt: 44,4 %
Total buteljerad volym: 4 137 flaskor
Artikelnummer: 82782-01

Loch Lomonds 18 år och Inch-
murrin tar plats på hyllan

Mackyra Moment
Karibien

Single Malt 12 YO (379 kr, 46%, ej kylfiltre-
rad). Destillerad i de unika Lomondpannor-
na (straight neck pot stills) för maximal fruk-
tighet och sen lagrad på en kombination av 
amerikanska 1st fill, 2nd fill och nyrostade 
återanvända bourbonfat minst 12 år. Inch-
murrin har behagliga gräsiga och lite blom-
miga toner som speglar dess ursprung (In-
chmurrin är den största ön i Loch Lomond 
sjön).

Sjunk ner framför brasan med Loch Lomond 
Single Malt 18 YO (689 kr, 46%, ej kylfiltre-
rad) i glaset. Destillerad i både traditionella 
pot stills (enkelpannor med svannacke) och 
Lomondpannorna (straight neck pot stills). 
Har lagrats på en kombination av amerikan-
ska 1st fill, 2nd fill och nyrostade återan-
vända bourbonfat. En elegant, komplex och 
rökig whisky för finsmakaren med ett spek-
trum av smaker; frukt, tobak, ek, torkat te 
och ett långt balanserat avslut.

Loch Lomond mackmyra



18 MALTER MAGASIN NR 8 DECEMBER 2018

nyheter

Red Spot återuppstår

Bowmore 1965 
lanseras

Irish Distillers har beslutat att blåsa 
liv i en riktig raritet! I slutet av no-
vember teruppstod Red Spot 15 år.

Red Spot fanns tidigare till under 60-talet 
och var redan då ett gammalt recept som 
hade vandrat runt inom ägarfamiljen Mit-
chell & Sons. 

2012 så sålde familjen Mitchell varumärken 
“Spot Whiskey” till Irish Distillers men de 
jobbar ända nära de nya ägarna med att ut-
veckla nya och som i detta fall, gamla recept.

Grunden för Red Spot 15 år lades redan ti-
digt under 2000-talet då särskilda fat med 
starkvinet Marsala från Sicilien valde ut och 
flyttades till Irland. Dessa tömdes sedan 

2004 och fylldes på med förlagrad 5-årig 
whiskey från ex-bourbon fat.  
Dessa ex-bourbon/marsalfat blandades se-
dan med Oloroso Sherry fat och buteljera-
des vid minst 15 års ålder vid 46%.

Namnet ‘Red Spot’ kommer från familjen 
Mitchells system för att märka faten med 
en färgklick som representerade åldern. Blå 
färg – Blue Spot för 7 år, grön färg – Green 
Spot för 10 år, gul färg – Yellow Spot för 12 
år och röd färg – Red Spot för 15 år. 

Red Spot 15 år dyker först upp i Irland i slu-
tet av November för att sedan lanseras glo-
balt tidigt nästa år.

red spot

Under december kommer Bowmore 
lansera en 52-årig whisky från 1965. 
De har buteljerat ett enda Oloroso 
Sherry fat vilket gav 232 flaskor to-
talt.

Denna buteljering är den fjärde i Bowmo-
res ‘Old Vaults’-serie. Fatet gav endast 232 
flaskor och de kommer att säljas för £22,300 
styck med start i december.

Whiskyn är destillerad 1965 och har lagrats 
på plats på Islay. Efter 52 år på fat så höll den 
en alkoholhalt 42%. Flaskorna är handblåsta 
och presenteras i en stilig trälåda.

Denna buteljering följer fjolårets släpp då 
de lanserade en 50-åring från 1966, då var 
dock antalet mer begränsat med endast 74 
flaskor.

bowmore
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AC/DC nu som 
tequila

Nu finnas AC/DC Thunderstruck Teqi-
la att köpa i Europa. Det Australien-
ska hårdrocksbandet är ännu ett av 
en lång rad kända artister som lånar 
ut sitt namn till en dryck.

Tequilan är producerad, med licens från AC/
DC, av Fabricada de Tequila Finos i den Mex-
ikanska staden Tequila och buteljeras vid 
40%. 

Den kommer i tre olika varianter – Blanco, 
Resposado och Añejo.

Den finns från och med nu på flygplatser-
na i Frankfurt, München, Hamburg, Köpen-
hamn, Berlin, Baku och Bukarest. 

Douglas Laing återlanserar 
Premier Barrel

Douglas Laing har avslöjat detaljerna 
kring de nya buteljeringar som ska 
ingå i deras Premier Barrel-serie.

Serien som kännetecknas av flaskorna i ke-
ramik har nu fått nya etiketter och med en 
färgsättning som ska matchas med de olika 
whisky regionerna i Skottland. På etiketterna 
finns också smaknoter som är skriva på rim!

Fred Laing, Douglas Laings VD sade så här 
om de nya flaskorna:

 ‘Probably perspicacious, provident, prodi-
giously provisioned proprietors, purveyors 
(preferably also purchasers) of panache will 

be palpably pleased by our provisioning of 
this particularly palatable pedigreed Pre-
mier Barrel.’

Varje butelj levereras i en stilig trälåda som 
påminner om en gammal bok. Denna upp-
datering ska både modernisera  Premier 
Barrel-serien såväl som hedra de gamla tra-
ditionerna och den viktorianska charmen.

De fyra första buteljerna som släpps är Dailu-
aine 10 år, Glen Garioch 8 år, Bunnahabhain 
10 år samt en Craigellachie 10 år. Alla är bu-
teljerad vid 46% och går loss på ca £65 styck

DOUGLAS LAINGTEQUILA
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ilchoman är ett äkta småskaligt fa-
miljeägt gårdsdestilleri som lever i 
symbios med naturen . De är kanske Is-
lays minsta destilleri men de har en pas-
sion och vilja som är större än de flesta 

andra.

Whiskyn de producerar har växt med åren och idag 
är det är inte sällan som deras buteljeringar står högst 
upp på prispallen i olika internationella dryckestäv-
lingar. I Henrik Aflodals Maltwhisky-VM som gick 
av stapeln den 1 december i år så stod mycket riktigt 
deras Sanaig som segrare! Just Sanaig vann nyligen 
också brons i tidningen Allt om Whiskys stora test: 
Årets bästa whisky i kategorin Peated Malt utan ål-
dersangivelse.

Vi fick nyligen möjlighet att prata med Anthony 
Wills, grundare och ägare av Kilchoman, där han 
verkligen tog sig tid och öppenhjärtigt pratade om 
resan från en idé om ett destilleri till det Kilchoman 
som vi ser idag.

Text: Henric Madsen
Foto: Kilchoman & Enjoy Wine & Spirits
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Kilchoman socken
Platsen de valde att bygga sitt destilleri 
på, gården Rockside, har en viss his-
torisk resonans. Inom socknen  Kil-
choman, som gården tillhör, bosatte 
sig familjen MacBeatha / Beaton på 
1300-talet. Familjen kom från grev-
skapet Antrim i dagens Nordirland. 

De var läkare till yrket och gjorde sig 
kända för att översätta medicinska tex-
ter om destillation från latin till gælis-
ka. Genom arv så var  också alltid en 
medlem ur familjen Beaton personlig 
läkare till kungarna i Skottland under 
flera hundra år.  

Sägnen säger 
att genom den-
na familjs flytt 
till Islay så blev 
ön den för-
sta platsen där 
whiskydestilla-
tion ägde rum i 
Skottland - och 
att just Kilcho-
man socken var 
där den inträf-
fade.

Detta rykte var dock inte orsaken till 
att Anthony Wills byggde sitt gårdsde-
stilleri här 2005 - det var mer att det 
just här, på Rockside Farm, fanns en 
gammal kvarn som han kunde hyra 
och bygga om till ett destilleri.

Anthony Wills
 - Jag har jobbat med whisky i 
ungefär 25 år, berättar Anthony. Innan 
dess så arbetade jag med vin i London. 
För cirka 24 år sedan så flyttade jag 
upp till Skottland och startade då en 
firma som en oberoende buteljerare, 
Liquid Gold Enterprises.
 - Jag buteljerade enskilda fat 

med whisky och sålde flaskorna till 
marknader runt hela jorden. Jag job-
bade med det i sex - sju år och insåg att 
det fanns plats för ett destilleri i premi-
um änden på Single Malt markanden. 

Anthony hade även noterat att priser-
na på fat hade ökat avsevärt samt att 
många destillerier börjad strama åt 
försäljningen av fat med sin whisky. 

Han spenderade de följande fyra åren 
åt att samla ihop de medlen som be-
hövdes och 2001 hade han fått ihop en 
miljon pund och kunde starta byggan-
det. 

 - 2001 så börja-
de planerna att sättas 
i verket på allvar att 
bygga ett hantverks-
mässigt destilleri.
  - Tanken var från 
början att vi skulle 
göra om vårt båthus till 
ett mikrodestilleri vid 
Laggan-near-Baymore 
och då använda nam-
net Baymore, vilket är 
adressen. Men under 
planeringen så prata-
de jag en del med min 
vän Mark French, som 

då ägde Rockside Farm. Han odlade 
redan korn på sina marker och han 
hade en övergiven gammal kvarn som 
vi kunde hyra och få bygga om till ett 
destilleri så då ändrade vi planerna 
och grundade destilleriet där istället.

Inte direkt problemfritt
Efter att destilleriet stod klart så följde 
en rad olika problem. För det första så 
var de flesta rören in och ur pannorna 
underdimensionerade vilket resultera-
de i att en uppstart vid destilleringen, 
som egentligen ska ta en timme tog nu 
istället tre timmar. 
 - Detta betydde att vi fick lov att 

Sägnen säger att 
Islay var den första 
platsen där whisky-

destillation ägde 
rum i Skottland
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Grundare
Kilchoman Distillery
Isle of Islay
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byta ut alla rör vilket gjorde oss förse-
nade med att börja producera råsprit. 
Men våra problem skulle inte sluta 
där, skrattar Anthony. Under tiden vi 
jobbade med rören och fick ordning 
på det så utbröt det en brand i kölnan 
som gjorde att hela taket brann upp.

Denna brand skulle senare visa sig 
vara tur i oturen för Kilchoman. Köl-
nan hade varit felbyggd från början 
och inte i närheten av så effektiv som 
de trodde från början. När de nu fick 
möjlighet att bygga om den så tog de 
den chansen.
 - Vi hade ju byggt ett mältgolv 
men missat att installera fläktar som 
drev runt den varma luften. Så i början 
fick vi gå och vända 
allt korn för hand i 
timmar bara för att 
få det någorlun-
da torrt, berättar 
Anthony. När vi nu 
ändå skulle bygga 
om kölnan så gjor-
de vi det verkligen 
enligt konstens alla 
regler med fläktar 
både under och 
över själva mält-
golvet. 
 - Vi lärde oss 
av våra misstag där kan man verkligen 
säga, konstaterar Anthony. När vi rita-
de destilleriet så pratade vi med någ-
ra som vi trodde kunde det här med 
mältning men de visade sig att vi hade 
pratat med fel människor. När vi nu 
byggde om det hyrde vi in några rikti-
ga specialister. Det var dyrt, men otro-
ligt nödvändigt. Nu funkar det exakt 
som det ska, säger han.

Dessa problem gjorde att pengarna 
bara räckte i fyra månader efter att de-
stilleriet stod klart, men det var betyd-
ligt lättare att hitta finansiärer när han 
hade ett färdigt destilleri att visa upp. 
 - Det tog några år att skramla 

ihop de där första pengarna, det var 
otroligt svårt att övertyga investerarna 
på den tiden, säger Anthony. Då var 
det sällsynt med nya destillerier och 
framför allt kanske på just Islay där vi 
ville bygga vårt. Ön hade ju inte sett ett 
nytt destilleri på över 124 år, när Kil-
choman stod färdigt, fortsätter han. 

Islay - ett självklart val 
Att de valde just Islay som plats för sitt 
nya destilleri beror till stor del på att 
Anthonys fru har starka rötter på ön. 
Hennes släkt har haft ett hus på Islay i 
över 60 år och både hon och Anthony 
har varit flitiga besökare.
 - Jag har besökt Islay i över 36 
år och nu har vi ju bott här i över 15 

år men förutom att 
vi hade starka band 
till ön så var det 
nästa ett självklart 
val när vi planera-
de att göra en rökig 
whisky, förklarar 
Anthony. Islay var 
starkt förknippat 
med whisky och 
även om det fanns 
sju destillerier på 
ön redan då så 
skulle ett åttonde 
passa bra.

Efter att ytterligare en gång gett sig ut 
och samlat ihop pengar så hade de nog 
med backning att de kunde fortsätta 
producera whisky tills de kunde börja 
stå på egna ben. 

Man kan tro att Anthony och familjen 
gjorde allt själva men de hade natur-
ligtvis ett stort team bakom sig och 
framförallt hade de bra hjälp från den 
nu bortgångne Dr Jim Swan

Dr Swan hyrdes in som produktions-
konsult och hjälpte framförallt till 
med utformningen av själva pannor-
na. Anthony hade gett Dr Swan klara 

Kilchoman Inaugural Release
Den första buteljeringen som släpptes från 
Kilchoman 2009. 

The Kilchoman Club 12 år 
I November 2018 släpptes en exklusiv tolvår-
ing genom Kilchomans egna fan club.

”Islay hade inte 
sett ett nytt de-

stilleri på över 124 
år, när Kilchoman 

stod färdigt”
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”Det var fantastiskt !
Vi blev oerhört stolta och hedrade över vinsten.”

direktiv vad han ville ha för karaktär 
på Kilchomans new make – den skul-
le vara lätt, blommig och fruktig men 
också rökig och kunna lagras relativt 
kort med gott resultat. Det sista var 
särskilt viktigt då varje dag som går då 
ett destilleri inte kan sälja sin whisky 
är en dag som kostar pengar.

Hela familjen är involverad
Idag är destilleriet ett riktigt familje-
företag. Anthony och hans fru har tre 
söner som alla jobbar inom företaget. 
 - Jag och min fru jobbade med 
detta projekt från start men med åren 
så har mina söner också börjat, sä-
ger Anthony. Jag och sönerna sköter 
mycket av själva försäljningen och 
marknadsföringen och de reser väldigt 
mycket runt hela jorden. Jag och min 
fru utgår ifrån destilleriet men grab-
barna är lite mer utspridda. Vi har ett 
kontor i Edinburgh och ett lite mer sö-
derut. 

Årets skörd
I Skottland, liksom i Sverige, så hade 
de en väldigt torr sommar och detta 
reflekteras tydligt i vad för sorts kvali-
tet på skörden de får.
 - Om jag ska vara helt ärlig så 
har vi inga höga förväntningar på årets 
skörd, säger Anthony. Till en början 
såg det riktigt lovande ut, vi hade väl-

digt bra väder precis när mognaden 
tog fart, men när vi skulle skörda det 
så började det regna så det tog en må-
nad för oss att bli klara. Regnet kom 
helt klart vid sämsta möjliga tid. Vi får 
se helt enkelt hur det ser ut när det är 
klart för att användas i produktionen. 
Lite kortfattat så kan jag väl säga att, 
nej, det var inget bra år, säger Anthony.

Även om årets skörd förmodligen blir 
väldigt dålig så är det ändå inget som 
kommer att påverka Kilchomans tota-
la produktion. Det korn som de skör-
dar och mältar själva går uteslutande 
till deras 100% Islay buteljeringar och 
även om skörden är dålig så räcker det 
för att nå de uppsatta målen.
 - Det vi odlar och mältar själva 
är en tredje del all malt vi använder, 
förklara han. Resten köper vi in från 
Diageos stora mälteri i Port Ellen här 
på Islay. Men det är klart att vi skul-
le önska att vi får ut mer ur vår egen 
skörd, men det är ju väderberoende 
och i år var det inte ett bra år för korn 
helt enkelt.

Kilchoman är just nu i en expansiv 
fas där de  håller på att bygga ett nytt 
pannhus. 
 - Vi kommer att ha 
potentialen att fördubb-
la produktionen, 
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”Det var fantastiskt !
Vi blev oerhört stolta och hedrade över vinsten.”

förklarar Anthony. Vi håller just nu på 
med att installera all utrustning och 
det jobbet bör vara klart lagom till 
jul. Vi hoppas att allt är klart och redo 
att starta produktionen i mars – april 
2019.
 - Det första året, 2006, så pro-
ducerade vi bara ca 50 000 liter och vi 
har efter det ökat stadigt. I år så kom-
mer vi att producera någonstans kring 
250 000 liter.
 - Försäljningen går bra och 
marknaden är väldigt positivt inställd 
till Kilchoman. Vi känner att vi behö-
ver producera mer för att se till att vi 
kan delas med oss av vår whisky med 
konsumenter runt om hela jorden. 
 - Vi tog beslutet att bygga ut 
förra året och bestämde då att vi inte 
skulle skaffa större pannor utan vi be-
ställde ett exakt likadant par som vi re-
dan har. Vi beställda också en till mash 
tun på 1,2 ton och sex stycken wash-
backs. 
 - Vi kommer att köra våra pan-
nor i tandem och vi är helt säkra på att 
vår stil och karaktär på vår newmake 
inte kommer att förändras det minsta, 
klargör Anthony.
 - Vid maxproduktion så skulle 
vi kunna få fram ungefär 480 000 liter 

vilket är det dubbla mot idag, men 
det betyder också att om fem – 

tio år så kommer vi att ha 

mycket mer whisky än idag. 

Kilchoman Sanaig
Kilchomans Sanaig har nyligen rönt 
stora framgångar, framförallt i Sveri-
ge, där den vann Maltwhisky-VM som 
den bästa rökiga skotska Single Malt 
och kom på en stark tredje plats i Allt 
om Whiskys 2018 års bästa whisky.
 - Det var fantastiskt, utbrister 
Anthony. Vi blev oerhört stolta och 
hedrade över vinsten. Det är alltid kul 
när våra produkter blir framröstade 
naturligvis, men det är särskilt hedran-
de när det är så många konsumenter 
som har varit med i tävlingen och rös-
tat fram Sanaig som vinnare. Det visar 
ju helt klart att vi är på rätt spår! Sanaig 
är fortfarande en relativt ung whisky 
både med tanke på vår unga ålder som 
destilleri så väl som whiskyn i flaskan. 
Den har en snittålder på fem år så det 
är trevligt att den kan vara med att 
slåss om titeln bland de större och mer 
etablerade varumärkena i tävlingen.

Äldre Kilchoman
Även om Kilchomans whisky nu börjar 
komma upp i åren så är det fortfaran-
de ytterst få fat som är tolv år. Mycket 
av de tidigare faten är ju buteljerade 
och Anthony säger att de kommer att 
arbeta vidare med NAS-buteljeringar, 
No Age Statement det vill säga att de 
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”Vi kommer att 
fortsätta med 
buteljeringar 
utan ålderan-

givelse - ett tag 
till”
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inte anger ålder på etiketten.
 - Vi kommer med all säkerhet 
att arbeta vidare med vårt koncept som 
vi har med buteljering med namn utan 
ålderangivelse. Vi är ju faktiskt ganska 
tydliga med vad som ingår i alla våra 
flaskor då vi skriver på etiketten vilka 
fat och från vilket år whisky kommer 
ifrån, och vi känner att det räcker med 
det, säger Antony. Vi kommer inte låta 
oss bli tvingade att släppa flaskor med 
ålderangivelse. Den stora nackdelen 
med åldersangivelsen är ju att då ham-
nar man i ganska fasta prissegment. Vi 
vill vara lite mer fria och göra som vi 

vill. 
 - Vi kommer kan-
ske se över detta om 
våra kunder absolut 
vill se åldersangivel-
se på våra flaskor men 
Machirs Bay och San-
aig kommer vara utan 
ålder de kommande 
åren i alla fall.

Då och då så släpper 
Kilchoman mer exklu-
siva buteljeringar via 
sin klubb – Kilchoman 
Club. Nu senaste i No-
vember så lanserade 
de faktiskt en 12 åring 
som innehöll whisky 

från några av de allra första faten som 
blev producerade.

Ny teknik ökar transparensen
Likasom Ardnamurchan så använder 
Kilchoman ny teknologi för att öka 
transparensen om hur whiskyn har 
blivit tillverkade och vad den innehåll-
er.
 - Främst på våra Machir Bay 
och Sanaig-buteljeringar så använder 
vi QR-koder som man kan skanna 
med sin telefon och då får man myck-
et mer information om just den butel-
jeringen. Mycket mer än vad vi enligt 
Scotch Whisky Associations-regler får 

Kilchoman Machir Bay
46%    499 kr

Systembolagsnr: 573

Kilchoman 100% Islay 8th Edition
50%    849 kr

Systembolagsnr: 11693

Kilchoman Sauternes Cask Finsih
50%    899 kr

Systembolagsnr: 11411

Kilchoman Sanaig
46%    549 kr

Systembolagsnr: 11202

Tillgängliga buteljeringar på Systembolaget

”Vi kommer att 
fortsätta med 
buteljeringar 
utan ålderan-

givelse - ett tag 
till”
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ha på etiketten. Man får veta vilka fat 
och exakt hur gamla de är och så vida-
re. 
 - Vi har valt att använda oss av 
denna teknik för att se till att våra kun-
der får veta så mycket som möjligt om 
våra produkter.

Flaskornas namn
Kilchoman, liksom många andra des-
tillerier i Skottland, namnger sina bu-
teljeringar efter platser och föremål 
runt omkring sitt destilleri. 

Namnet Sanaig är hämtat från det in-
lopp som är beläget ett par kilometer 
norr om destilleriet där Atlantens vå-
gor slår in mot det karga landskapet. 

Machir Bay kommer från en fantas-
tisk sandstrand som också ligger bara 
någon kilometer från destilleriet och 
den årliga releasen av Kilchomans 
sherryfatslagrade utgåva: Loch Gorm 
hämtar sitt namn från Islays största sö-
tvattensjö.

Nu råkar det vara så att vattnet i sjön 
är färgat mörkt av den intilliggande 
torven. Den vattenkällan som Kicho-
man använder råkar också vara en av 
de större biflöden in till Loch Gorm.
 - Det här med lokala namn går 
ju igen genom hela industrin, säger 
Anthony. I grunden så är det en hyll-
ning till bygden där destillerierna är 
belägna. Dessa namn ligger nära hjär-
tat för oss på Islay. Våra produkter 
konsumeras över hela världen och det 
är ju lysande reklam för Skottland som 
helhet att våra historiskt viktiga platser 
blir omnämnda, avslutar Anthony.

”Machir Bay, Sanaig och Loch Gorm
det är namn som ligger nära hjärtat för oss 

på Islay”
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”Machir Bay, Sanaig och Loch Gorm
det är namn som ligger nära hjärtat för oss 

på Islay”



32 MALTER MAGASIN NR 8 DECEMBER 2018

I den tropiska sta-
den Goa på Indiens 

västkust ligger Paul 
John Distillery. Distille-

riet ägs av en av Indiens störs-
ta dryckesproducenter John Distillers. Fö-
retaget grundades så sent som 1992 av Paul 
P John och han lyckades med det snudd på 
ofattbara att under bara ett decennium bli en 
av världens ledande whisky producenter. En 
av deras produkter, Original Choice, är idag 
den sjunde mest sålda whiskyn i världen och 
säljer nästan mer än vad både Jameson och 
Ballantines gör - tillsammans.

I Sverige så är Paul John idag representerat av 
Symposion – House of Taste och under hösten 
fick vi från Malter Magasin möjlighet att prova 
hela Paul Johns whiskyutbud! I samband med 
den provningen så bokades också en intervju in 
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Text: Henric Madsen
Foto: John Distillers & Symposion - House of Taste
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med just grundaren och Vd:n Mr Paul 
P John.
Man kan säga att Mr Paul är född in i 
branschen. Hans far var en framgångs-
rik affärsman inom den indiska dryck-
esindustrin och ägde drygt trettio öl, 
vin och whiskybutiker runt om i de 
södra delarna av Indien. 

För att förse butikerna med produk-
ter så importerade han alkoholhalti-
ga drycker och jobbade hårt med att 
marknadsföra en hel del av de inhem-
ska märkena. 
 - Jag växte upp i Bangalore och 
studerade där också, berättar Paul 
John. Drycker var redan från början 
en stor del av vår 
vardag, så det var 
ganska naturligt 
att jag började job-
ba med det senare 
också, säger han.
 - Även om 
den affärsrörelse 
som min far hade 
byggt var impone-
rade, och jag hade 
självklart fått jobb 
där om jag ville, så 
kände jag ganska 
tidigt att jag vill 
skapa något eget. 
 - Jag visste ju att min far enbart 
sålde andras produkter och det var så 
jag fick idén till mitt eget företag. Var-
för inte producera egna drycker istället 
för att sälja andras?

Paul började ganska småskaligt med 
att blanda sprit tillverkad på melass 
med malt whisky och skapade genom 
detta grunden till det som skulle bli 
’Original Choice’.  
 - Grundidén var att skapa en 
billig produkt som jag kunde lanse-
ra i min fars butiker runt om i landet, 
berättar Paul. 1992 så grundade vi fö-
retaget, men då hette det National Di-
stillery och vi var flera delägare. 1995 

så valde jag att köpta ut de andra del-
ägarna och gjorde då om modellen till 
ett privatägt företag istället. Jag passa-
de även på att byta namn på firman till 
John Distilleries.
 - Efter ägarförändringen och 
namnbytet så kände jag att vi behöv-
de en produkt som både var billig men 
högkvalitativ och som kunde stå på 
sina egna ben, det var då jag skapade 
’Original Choice’.
 - Även om det skulle vara en så 
billig produkt som möjligt så vill jag 
ändå tillföra kvalitet till produkten. 
Därför valde jag att tillverka ’Origi-
nal Choice Whisky’ med en viss del 
malt whisky också förutom den myck-

et billigare me-
lasswhiskyn.
  - S m a k e n 
var självklart vik-
tig men förpack-
ningen var otroligt 
viktig också, säger 
Paul. Vi hade då 
och har än idag 
ett stort problem 
i Indien med ko-
pierade produkter 
och jag var faktiskt 
först med att ha en 
ventil i flaskorna så 

man inte kunde fylla på dem med nå-
gon sämre kopia av vår whisky.
 - I många år så fokuserade jag 
bara på ’Original Choice’ och att få va-
rumärket att växa. Vi började med att 
lansera den i ett fåtal stater i södra In-
dien. Först i Karnataka och sedan utö-
kade vi vidare med Kerala och Andhra 
Pradesh. Även idag så fokuserar vi till 
stor på södra Indien och säljer bara 
några få procent i de nordliga delarna.

Med åren så växte både framgångarna 
och företaget rejält. Idag har John De-
stilleris tre destillerier i Indien och de 
har produktionsanläggningar på arton 
platser runt om i landet. Majoritet av 
de 500 miljoner liter alkohol de kan 

John Distilleri-
es blend ’Original 
Choice’ säljer mer 
än både Jameson 

och Ballentines gör 
- tillsammans”
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Paul John - Brilliance
46%

Artikelnummer: 84956
Pris: 579:-

Paul John - Edited
46%

Artikelnummer: 82119
Pris: 596:-
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producera per år destilleras i kolon-
npannor. Deras Single Malt destilleri 
’Paul John Distillery’ i Goa byggdes 
så sent som 2007. Mr Paul snubblade 
över idén med ett eget Single Malt de-
stilleri efter en vistelse i USA. 
 - Jag bodde i USA under flera år 
och där kom jag i kontakt med riktigt 
bra viner och ännu bättre single malt 
whisky, berättar Paul. Jag ansåg att i 
Indien så fanns det ingen vid den tid-
punkten som producerade riktigt bra 
indisk single malt whisky.
 - Jag kände att här fanns det ett 
tillfälle som kanske skulle ge mig ett 
försprång. Jag studerade marknaden 
och försökte lära 
mig så mycket som 
möjligt om hur 
man tillverkar och 
lagrar whisky. Det-
ta gjorde ju ock-
så att jag besök-
te Skottland flera 
gånger.
 - På den ti-
den så var den 
vedertagna upp-
fattningen att man 
kunde bara till-
verka riktigt bra 
whisky i Skottland, säger Paul. Men 
min efterforskning visade att vi hade 
tillgång till minst lika bra vatten som 
i Skottland och vi hade minst lika bra 
korn. Jag såg inget som skulle kunna 
hindra oss från att producera minst 
lika bra whisky som skottarna, fortsät-
ter han.

2007 så stod destilleriet klart i Goa. 
De hade då två pannor men beslutade 
redan 2016 att de skulle bygga ut och 
under 2017 så installerade ytterligare 
två pannor. Idag kan de producera 1,5 
miljoner liter alkohol per år.

Paul berättar med stolthet att allt ma-
terial kommer från Indien. Även de 
fyra pannorna är tillverkade av lokala 

kopparslagare.
 - Det enda som vi importerar är 
fat från USA och Spanien för att lag-
ra vår råsprit på och torv från Skott-
land, berättar Paul. Vi har ännu inte 
hittat bra torv i Indien så den måste vi 
importera från Skottland. Men vi rö-
ker det indiska kornet själva på plats i 
Goa, förklarar han. 

Torven tar de från två olika regioner i 
Skottland. De använder en sorts torv 
från Aberdeen-området, en Highland 
torv och så använder de en torv från 
Islay för att få en mer fylligare rökton 
på sin whisky.

I oktober 2012 lan-
serades Paul John 
Indian Single Malt 
för första gång-
en. Just detta var 
ju lättare för Paul 
John än någon an-
nan i branschen. 
Han hade ju redan 
arbetat upp ett väl-
etablerat distribu-
tionsnätverk och 
kunde skicka ut 
whisky till de 25 

butiker som familjen ägde.
 - Då jag redan var i branschen 
så var själva lanseringen av Paul John 
Whisky i Indien ganska lätt för mig, 
säger Paul. Den stora utmaningen låg 
i stället i att komma igång med den in-
ternationella distributionen, fortsätter 
han. Men sådana utmaningar är något 
jag älskar så det var en fantastisk tid 
då vi förhandlade med nya samarbets-
partners runt om i världen.

 - En del av den whisky som vi 
tillverkar i Goa används naturligtvis i 
våra blends, men vårt primära fokus är 
just Single Malt, säger Paul. Vi ser ett 
ökade intresse globalt efter vår whisky 
och det är orsaken till att vi byggde ut 
destilleriet 2017.

”Den vedertag-
na uppfattning-
en var att man 

bara kunde pro-
ducera whisky i 

Skottland...”

Paul John - Classic Select Cask
55,2%

Artikelnummer: 80133
Pris: 758:-

Paul John - Bold
46%

Artikelnummer: 83260
Pris: 619:-
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Underjordiska lagerhus
Förutom expansionen med fler pannor 
så håller de just nu på med att bygga 
flera lagerhus också. I skrivande stund 
har de cirka 11 000 fat och en sak som 
de arbetar aktivt med är underjordiska 
lagerhus.
 - Vi lagrar vår whisky i två sor-
ters olika lagerhus, säger Paul. Vi har 
naturligtvis vanliga lagerhus ovan 
jord, men vi använder också under-
jordiska källare för lagring. Detta för 
att få ut olika smaker som vår Master 
Blender kan laborera med för att få ut 
så mycket som möjligt ur vår whisky. 
Våra källare är inte klimatkontrollera-
de med det skiljer en hel del i tempe-
ratur mellan dessa och våra vanliga la-
gerhus, vilket gör att helt andra smaker 
kommer fram ur faten. 

På plats vid destilleriet så finns ett ny-
byggt besökscentra där turer erbjuds 
till besökarna.
 - Vi har fler än två miljoner tu-
rister årligen som besöker Goa och vi 
såg att det fanns ett ökat intresse för 
vårt destilleri, berättar Paul. Vi har 
precis bygget besökscentrat och vi har 
faktiskt inte ännu fått alla tillstånd som 

behövs för att få servera vår whisky, 
skrattar han. Så nytt är det! Men inom 
en månad bör allt vara på plats så vi 
kan ha öppet i slutet av december. 

Paul John Single Malt finns idag i fyr-
tio olika länder och hos åtta stycken 
DutyFree butiker runt om i världen. 
USA, Storbritannien och Tyskland 
är alla stora marknader för Paul John 
men deras enskilt största är Frankrike.
 - Det är ju lite märkligt det där, 
säger Paul. Man skulle ju kunna tro 
att fransmännen föredrar konjak eller 
brandy, men whisky är deras favorit-
sprit och det är ju vi väldigt tacksam-
ma för. Vi ser ju också ett ökat intres-
se i Sverige för vår whisky och under 
2019 så kommer jag med all säkerhet 
att besöka Europa och då självklart 
också Sverige, fortsätter han. Så håll 
ögonen öppna efter något vi kallar ’The 
Man behind the brand’ – då är det jag 
som kommer och håller provning. Jag 
ser fram emot att besöka Sverige och 
få hålla några fantastiska provningar i 
framtiden, avslutar han. 

”Vi lagrar vår 
whisky i två sor-
ters olika lager-
hus - vanliga la-

gerhus ovan jord 
och underjordis-

ka källare.” 
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Paul John - Peated Select Cask
55,5%

Artikelnummer: 82269
Pris: 788:-

Paul John - Single Cask #819
60,7%

Artikelnummer: 83309
Pris: 1 292:-
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Biologiskt upplever kvinnor och män 
smak på olika sätt. Samtidigt påver-
kas vi också av normer och daterade 
föreställningar kring smak och smak-
preferenser. Baserat på forskning om 
sensorik har whiskeyproducenten 
Tullamore D.E.W., tillsammans med 
sensorik-forskaren Johan Swahn och 
bartendern Josephine Sondlo, tagit 
fram Hen-drinken. En drink skapad 
för att ifrågasätta kulturella skillna-
der kopplade till smak och samtidigt 
föra människor närmre varandra. 

Tullamore D.E.W. är en trippeldestille-
rad malt-, pot still- och grainwhiskey. 
Tullamore har ett gediget arv inom 
whiskeyproduktion och har nu använt 
sig av vetenskap för att utforska even-
tuella skillnader i hur män och kvin-
nor upplever smak. Hen-drinken är en 
drink som ska ifrågasätta daterade fö-
reställningar om smak kopplat till kön. 

Drinken är baserad på forskning sam-
manställd av sensorik-forskaren Johan 
Swahn och utifrån resultatet har den 
internationellt erkända och prisade 

Drinken som gör upp med daterade smak-normer!
HEN-drinken
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”Det ar haftigt att skapa en drink
 utifran forskning!

.. ..
.

bartendern Josephine Sondlo kompo-
nerat drinken, med syftet att den ska 
uppskattas av så många som möjligt. 

 – Forskningen visar bland an-
nat att kvinnor är bättre än män på att 
identifiera beska smaker och att bedö-
ma intensiteten av sött, surt och salt. 
Det innebär att de inte behöver lika 
hög smakintensitet i drinken för att få 
samma upplevelse som män. 

Det betyder också att kvinnor oftast 
har bättre förutsättningar att uppleva 
den fulla smakprofilen hos exempelvis 
whiskey. Det är dags att göra upp med 
daterade smak-normer om vad som är 
typiskt manligt respektive kvinnligt, 
säger Johan Swahn, Filosofie doktor 
inom Sensorisk marknadsföring. 

För att en drink ska tilltala både män 
och kvinnor, visar forskningen att det 
är viktigt att smakintensiteten inte blir 
för hög.  Hen-drinken har därför en 
avvägd del sötma för att tilltala män-
nens förkärlek till det som är sött. 

Samtidigt balanseras den upp med 
syra och en hint av beska, för att inte 
chocka kvinnors ofta känsligare smak-
sinne. Bartendern Josephine Sondlo 
har utgått från forskningen och arbe-
tat fram Hen-drinken. Basen innehåll-
er bland annat kallbryggt Sencha-te, 
Champagne-socker och har toner av 
äpple, honung och vanilj.

– Jag tilltalas av tanken på att utforska 
och blanda smaker med hjälp av forsk-
ning. Irländsk whiskey som kompo-
nent är spännande då den har en rik 
smakbild som passar bra att blanda. 
Förutom att leta efter en balanserad 
och samtidigt spännande smakkombi-
nation, har jag använt mig av Cham-
pagne som traditionellt sett kopp-
las till fest och lyx, snarare än socialt 
konstruerade könsroller. Jag hoppas 
att Hen-drinken blir ett sätt att mötas 
och prata om smaker, säger Josephine 
Sondlo, bartender.

Forskningen visar att genetiska förut-
sättningar resulterar i skillnader mel-
lan män och kvinnor när det handlar 
om hur de upplever smaker som sött, 
salt, surt och bittert. Forskning kring 
hur män och kvinnor upplever smak 
visar också att cirka 35 procent av 
kvinnorna, jämfört med cirka 15 pro-
cent av männen, går under benäm-
ningen ”Supertasters”. 

Det innebär att kvinnor generellt sett 
är bättre än män på att identifiera be-
ska/bittra smaker men även andra 
smakskillnader. Det har även visat sig 
att kvinnor har cirka 43 procent fler 
celler och 50 procent fler neuroner 
(nervceller) i den del av hjärnan som 
tar emot doftmolekyler, vilket kan i sin 
tur resultera i en mer nyanserad smak-
och doftupplevelse.
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”Det ar haftigt att skapa en drink
 utifran forskning! Så blandar du HEN-drinken hemma !

50 ml Tullamore D.E.W.20 ml Verjus (druvsaft som kan köpas i mataffären)20 ml Champagne- och Senchasocker5 droppar vanilj- och cynarbitterToppa med 20 ml Koumboucha
Champagne- och Senchasocker Reducera champagne/cremant/prosecco/cava till hälf-ten på låg värme. Addera två delar socker till en del av vätskan. Rör tills sockret är upplöst. Häll upp i ren be-hållare/flaska och låt svalna. Håller i ca två veckor i kyl-skåp.

Kallbrygg sedan tre matskedar Senchate och låt stå i minst två timmar. Ju längre teet får stå och dra, desto högre beska. Sila tebladen och använd det kallt tilla-gade teet för att späda ut champagnesockret – en del socker till en del te. 
Vanilj- och cynarbitter Två delar vaniljbitters och en del cynar (italiensk bitter gjord på kronärtskocka, finns i systemets beställnings-sortment). Vaniljbitters kan beställas hos tex barkon-sult. Får man inte tag på vaniljbitters går det bra att byta ut mot den klassiska Angosturan som finns på de flesta systembolag. Blanda och häll i en liten flaska. Håll kylt. Håller hur länge som helst.

Kombinera alla ingredienser förutom Kombuchan i en shaker och fyll upp med is. 
Skaka och sila ner i ett highball-glas.
Fyll glaset med klar is av god kvalitet och toppa med Kombuchan.
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Ölsamtal med Bryggmästare 
Richard Bengtsson

Text: Henric Madsen  /  Foto: Spendrups AB
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Historien om ett av Sveriges 
största bryggerier är naturligtvis 
mångfacetterad och komplicerad, 
men om man ska koka ned den så 
kan man sammanfatta de större ske-
endena med att historien om Spen-
drups börjar redan 1735 med anfa-
dern Mads Pedersen. 

Han lämnade byn Spendrup i Dan-
mark och flyttade till Köpenhamn 
där han slog sig ned och blev bränn-
vinsbrännare.

Om vi hoppar fram några år i histo-
rien så flyttade Mads barnbarn, Jens 
Fredrik Oscar Spendrup, till Sverige 
1855 och bosatte sig i Halland. Louis 
Spendrup, son till Jens, köpte brygge-
riet i Grängesberg 1923 för svindlande 
65 000 kr. 

1950 så tog Louis son, Jens Fredrik 
”PO” Spendrup, över bryggeriet och 
lyckades med den makalösa bedriften 
att fördubbla omsättningen varje år 
under hela 50-talet. Mariestads bryg-

Ölsamtal med Bryggmästare 
Richard Bengtsson

Text: Henric Madsen  /  Foto: Spendrups AB
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geri köps upp av Spendrups 1967 och 
vid 1972 så beslutar man att flytta den 
verksamheten till Grängesberg. Jens 
Fredrik ”PO” Spendrups söner, Jens 
och Ulf, blev 1976 chefer över Gräng-
esbergs Bryggeri.

Bryggeriet var byggt redan år 1897 
och var ett litet landsortsbryggeri ända 
fram tills Jens och Ulfs övertagande.

Det första ölet som bar namnet ”Spen-
drups” lanserades 1979 på Operakäl-
laren i Stockholm och Grängesbergs 
Bryggeri AB bytte 1982 namn till 
Spendrups Bryggeri AB.

Ända fram till 
90-talet så låg man 
på en relativt liten 
produktionsvolym, 
men med hjälp av 
några försäljnings-
succéer och framfö-
rallt samarbetet med 
Löwenbräu så kunde 
de öka produktio-
nen. 

Både Wårby Brygge-
rier utanför Stock-
holm såväl som 
Sollefteå Bryggeri 
köptes 1989. Med i 
denna affär ingick 
varumärket Norr-
lands Guld och den 
svenska licensen för 
Pepsi. Spendrups 

valde att lägga ned bryggeriet i Sollef-
teå, men behöll Vårbybryggeriet. 

2009 beslutade man att man skulle 
strukturera om och man började med 
ett investeringsarbete i Grängesberg 
som idag är uppe i 1,5 miljarder. Det-
ta innefattar både ny utrustning såväl 
som utbyggnader av bryggeriet. Den 
enskilt största investeringen är det nya 
höglagret som kostade 400 miljoner. 

Idag är Fredrik Spendrup VD. Han ef-
terträdde sin far, Jens Spendrup, som 
istället blev styrelseordförande.

Chefsbryggmästaren
Richard Bengtsson är Chefsbryggmäs-
tare för all ölproduktion inom Spen-
drups koncernen och har således ett 
ansvar för mer än 200 miljoner liter öl 
per år. 
 - Jag är född och uppvuxen i 
Falkenberg där båda mina jobbade vid 
ett bryggeri, berättar Richard. Så jag är 
inskolad i bryggerinäringen från för-
sta början kan man säga.
Då han är uppvuxen i en familj där de 
pratades öl och bryggerier vid varje 
middag så var hembryggning aldrig 
något som han fastnade för.
- Det är klart att jag bryggde en 
del hemma men jag fastnade aldrig för 
det utan jag siktade mest på det indu-
striella och professionella spåret på en 
gång, berättar Richard.
- Faktum är att när jag gjorde mitt 
examensarbete i gymnasiet så gjorde 
jag det på det bryggeriet som mina 
föräldrar jobbade på. Jag fick göra en 
batch där som jag sedan visade upp för 
min lärare och fick högsta betyg fak-
tiskt, ler Richard.

När han hade gått klart 
skolan började han jobba 
på en del på bryggerier 
och efter ett tag kände 
han att han vill utbilda 
sig till bryggmästare, 
men han hade ett pro-
blem:
 - Jag kunde nämli-
gen ingen tyska och det finns 
bara två universitet i världen 
som erbjuder bryggmästarutbild-
ningen ett i Berlin och ett i München. 
För att lösa detta så åkte jag runt en 
del i den tysktalande delen av Europa, 
Österrike och Schweiz och jobbade på 
en del olika företag, alla med koppling 
till bryggerinäring självklart.  
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Han lyckades lära sig tyska och kun-
de börja på universitet i Berlin där han 
studerade till bryggmästare i fyra år. 
- När jag var färdig Bryggmästare 
så var jag 23 år och Berlin var en fan-
tastisk stad, det är det fortfarande även 
om jag är 40 år idag, skrattar Richard. 
Så jag blev kvar i Berlin i tio år och 
jobbade som docent på universitet för 
att utbilda nya bryggmästare och job-
bade en del på bryggeri i och omkring 
Berlin.
Efter tio år så började han längta hem 
och det föll sig så bra att Spendrups 

precis då sökte efter en bryggmästare 
till sitt bryggeri i Vårby. 
 - Jag sökte och fick jobbet så då 
gick flyttlasset för mig, min fru och vår 
lilla dotter upp till Stockholm.

Väl på plats så fick han också reda på 
att förutom rollen som Bryggmästare 
och produktionsansvarig för brygge-
riet i Vårby så skulle han också få an-
svaret för Gotlands Bryggeri. Johan 
Spendrup som då var chefsbryggmäs-
tare där skulle studera i England.
 - Att jag fick ansvar för Got-
lands Bryggeri betydde också att jag 
fick ansvaret för all produktutveckling 
inom Spendrups, Gotlands Bryggeri 
var nämligen koncernens utvecklings-
bryggeri på den tiden. 

När Johan kom tillbaka från England 
så gick han in i rollen som VD för Got-
lands Bryggeri och då köptes ett nytt 
litet utvecklingsbryggeri till Vårby i 
Stockholm, det som är mer känt som 
Brutal Brewing idag.
 - Jag blev sedan Bryggerichef i 
Stockholm och fick samtidigt titeln 
Chefsbryggmästare, berättar Rickard. 
Vilket betyder att idag så ansvarar jag 
för all ölproduktion inom Spendrups-
koncernen.
Som Chefsbryggmästare så ansvarar 
Richard för både de gamla recepten 
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såväl som framtagning av nya recept. 
 - Jag är ju också chef över avdel-
ningen där vi tar fram nya läsksmaker 
och vatten, men det är ju ölet som jag 
håller varmast om hjärtat, säger Ric-
hard. 

Brutal Brewing 
2011 startade de Brutal och har arbetet 
hårt med att vara innovativa och ska-
pa ett demokratiserat craft-öl. Tanken 
med det är att de ska producera ett 
riktigt hantverksmässig öl men som är 
tillverkat i något större volymer så det 
når en större publik.
 - Hos Brutal så experimenterar 
vi en hel del och vi tar fram nya sma-
ker. Vi har möjlighet att hålla en hög 
produktionstakt då det är ett mindre 
bryggeri, men vi jobbar också mycket 
med att skapa nya varianter till Marie-
stad eller Mellerud.

När Richard får frågan vilket öl han är 
mest stolt över så brukar han säga att 
han älskar alla sina barn lika mycket 
men det svarta fåret i hans familj är 
Norrlands Guld Ljus.
 - Det är ett öl som jag har gjort 
på uppdrag, förklara han. Det inget jag 
tycker om själv. De recept jag skapar 
brukar vara något som jag själv skulle 
kunna njuta av. 

När Brutal har skapat en ölsort som 
de bestämmer sig för att skala upp till 
fullproduktion i Grängesberg så är det  
då Richards kompetens används till 
fullo.

De gör en prov-
brygd som ligger 
på 250 liter i Stock-
holm och sedan 
räknar Richard om 
det till Gränges-
bergs volymer. Men 
då sker också en 
receptanpassning 
utifrån vilken ut-
rustning som kom-
mer att användas, 
förklarar han. Var-
je bryggeri har sin 
speciella smak.

När de byggde Bru-
tals bryggeri så köpte de utrustning 
som är så lik utrustningen i Gränges-
berg som möjligt.
 - Ett exempel är att vi kokar med 
extern kokare i både bryggerierna.

I Grängesberg finns inte utrymmet för 
att laborerar utan när de väl brygger ett 
öl så måste alla parametrar vara klara 
och inställda.
 - I Grängesberg är vår minsta 

”I Grängesberg 
är vår minsta 

batch 50 000 li-
ter så om något 
går fel så är det 

mycket öl att 
hälla ut” 
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Alkoholfri öl

Under sommaren 2018 gick försäljningen 
av alkoholfri öl upp med 60 procent och de 
höga siffrorna har hållit i sig in i hösten ock-
så. All statistik pekar på ett ordentligt trend-
brott. 

Redan 2015 så installerade Spendrups en de-
stillationskolonn där de kan förvandla star-
köl till alkoholfri öl. 

Lite förenklat så ser processen ut så här:
De gör ett starköl i brygghuset och pumpar 
över det till en lagertank. När ölet har fått le-
gat en vecka i tanken så kör de in det i kolon-
npannan och destillerar bort alkoholen.

Destillationen görs i två omgångar. Vid för-
sta destillationen får de ut en sprit som ligger 
på 80%, den destilleras sedan en gång till för 
att utvinna fler aromerna. 
 - Under jäsningen så produceras un-
gefär 8000 kemiska ämnen som jag brukar 
bunta ihop och säga att de är smakämnen, 
säger Rickard. Bland dessa ämnena så finns 
även andra typer av alkohol såsom ester-
föreningar b.l.a. De har i vissa fall liknande 
koktemperaturer som etanol. Så för att få ut 
en renare avskiljning så destillerar vi det en 
gång till.

Den rena alkoholen går ned i avloppet och 
den destillerade fasen går tillbaka till det al-
koholfria ölet. På så sätt får de ett smakrikt, 
alkoholfritt öl.
 - Det kan ju verka lite tokigt att vi häl-
ler bort den rena alkoholen, men vi tillverkar 
ju inte sprit utan öl, skrattar Richard. Det är 
ju så att vi inte får tillverka sprit och denna 
produkt får inte ens användas till konsum-
tionsalkohol. Men vi tittar på om vi inte kan 
använda spriten att elda med eller kanske 
sälja som spolarvätska, förklarar han. 
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Alkoholfritt är något som växer otro-
ligt mycket också och där är Spen-
drups med och driver utvecklingen.

Ekologiskt öl är också en trend som 
växer så det knakar.
 – Spendrups är idag världens största 
ekologiska bryggeri där vi har gått från 
noll liter ekologiskt öl 2009 till dagens 
11 miljoner liter per år, säger han.

För Spendrups så är det viktigt att alla 
delar är ekologiska om de ska kalla en 
produkt ekologisk. Det innefattar både 
malten såväl som humlen och själv-
klart också jästen. En sådan produkt 
är ölet Mellerud, som är helt ekologisk.

Att hitta ekologisk humle är en utma-
ning men de job-
bar med väldigt 
långa kontrakt och 
de har två humle 
bönder i Tyskland 
som odlar 100% 
ekologisk humle 
till Spendrups. De 
köper också en hel 
del ekologisk hum-
le från USA. 
 - Det gäller att ar-
beta fram långa 
kontrakt för att få 
bönderna att växla 

om till en helt ekologisk odling. Det 
tar ungefär tre år att ställa om jorden 
och ju fler bryggerier som börjar ställa 
krav ju fler bönder kommer att börja 
med ekologiska odlingar, berättar Ric-
hard

Spendrups i Grängesberg
Richard tar oss med på en rundvand-
ring i Spendrups enorma bryggeri.

Idag tillverkar de drygt två hundra 
miljoner liter öl per år och de produ-
cerar 70 olika sorter, då är alla olika 
skatteklasser inräknat.
  

batch 50 000 liter så om något går åt 
helvete så är det mycket öl att hälla ut, 
skrattar Richard.

Ca 10% av de utvecklingsbrygder som 
de brygger hos Brutal skalas sedan upp 
till full produktion.

Rotating Taps
Brutal Brewing erbjuder sina kunder 
att ansluta sig till något de kallar för 
’Rotating Taps’.
 - Det är en rolig del utav utveck-
lingsprocessen, säger Richard. Det är 
uppbyggt som en prenumeration där 
man får ett antal fat skickat till sig fem 
gånger om året. Som kund så vet de i 
förväg inte vad det är öl i faten och så 
säljer man dessa öl under tio veckor. 
 - Av de tio 
- tolv ölen som vi 
kör in i brygghuset 
hos Brutal varje år 
så är fem stycken 
Rotating Taps.

Varje öl bryggs 
endast i 5000 liter 
och när de litrar-
na är slut så är det 
slut.
 - Vi har cir-
ka 250 kunder som 
är prenumeranter i 
dagsläget och är det någon sort som vi 
ser går extra bra så är det något som vi 
kanske skalar upp, förklarar Richard.

Trender
Det finns stora trender och små tren-
der säger Richard. IPA var en stor trend 
som han tror att vi börjar se ett slut på 
men en trend som kommer starkt är 
återuppståndelsen för välgjort Lager 
Öl.
 - Det är många små bryggerier 
som växlar om från att tidigare ha pro-
ducerat mycket IPA som nu istället 
utökar lagerölsproduktionen, berättar 
Richard. 

”Alkoholfritt är 
något som växer 
otroligt mycket 
också och där är 

vi med och driver 
utvecklingen.” 
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Hjärtat i bryggeriet är självklart brygg-
huset. Här körs två linor parallellt med 
varandra så de kan brygga två olika 
brygder samtidigt. Varje brygd är på 
50.000 liter och de kör 20 brygder per 
dygn
 - Kortfattat så kan vi säga att en 
miljon liter öl lämnar brygghuset dag-
ligen, förklarar Richard. 
 - Våra jästankar är dubbel-
brygdstankar, det vill säga att två bryg-
der av samma sort läggs i en tank, men 
av våra storsäljare såsom Heineken, 
Norrlands Guld, Mariestad, Gränges 
eller Melleruds så brygger vi kanske 
fyra eller åtta brygder per dag och läg-
ger i en tank. 
 - På ett sätt är vi både stora och 
små, säger Richard. Det är inte många 
bryggerier som har 70 olika sorter och 
vi är ensamma i världen med att jobba 
på det viset. I Tyskland så kanske ett 
bryggeri som producerar 200 miljoner 
hanterar mindre än fem olika brygder, 
förklara han. Vi är på en helt annan 
marknad här i Sverige. Vi är inte så 
många människor och vi måste ha ett 
stort utbud för att attrahera så många 
som möjligt. 

Många kanske höjer på ögonbrynet 
när man läser att Spendrups i Gräng-
esberg tillverkar alla dessa olika sor-
ter. Det är ju ingen hemlighet att de är 
producenten av alla dessa olika ölsor-
ter. De jobbar mer med varumärkena. 

Spendrups som företag jobbar mer 
med de större allmänna frågorna så 
som det stora ekologiska arbetet, mil-
jöpåverkan och en hel del med alko-
holfria alternativ.

Ett recept består av fyra delar
Ett ölrecept består av fyra delar förkla-
rar Richard.
 - Första delen av receptet är själ-
va maltblandningen, berättar han. Vi 
arbetar med femton olika malt sorter.

Spendrups & Årets Kock
Spendrups är huvudsponsor för täv-
ling Årets Kock. Här är Richard till-
sammans med 2015 års vinnare Tho-
mas Sjögren
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Varje skörd är speciell och varje år så 
arbetar de om recepten för att anpassa 
dessa efter de nya kemiska egenskaper-
na hos kornet efter den nya skörden.
 - Med årets skörd som vi kom-
mer att använda nästa år så är det så 
att vi har blivit tvungna att se över 
om våra leverantörer kan leverera de 
mängder vi behöver, berättar Richard. 
Vi använder cirka 30 000 ton malt i vår 
produktion. Hela den svenska skör-
den, som ligger innanför specifikatio-
nen, är 80 000 ton. Och det är inte bara 
vi som gör öl i det här landet, poängte-
rar Richard.
 - Så i år har det varit kämpigt, 
men vi jobbar med långa kontrakt och 
säkrar hela tiden poster under året så 
vi får ihop det vi behöver. Redan nu i 
december så har vi säkrat upp mer än 
50% av 2019 års behov. 
 - Kvaliteten på kornet har fle-
ra aspekter, men det som är viktigt är 
innehållet av protein. Proteinet står i 
balens med sockret. Desto mer protein 
desto mindre socker och då får vi an-
vända större mängder. Men proteinet 
är i huvudsak positivt vid öl tillverk-
ning för det är en del av skummet. Och 
vi som vill ha ett riktigt öl med mycket 
skum så är det bra att ha lite mer pro-
tein. 

Malten krossas och blandas med vat-
ten. Man klämmer ur kärnan ur kor-
net som krossas och skalet förblir helt. 
Skalet är viktigt för själva bryggpro-
cessen men inte för smakens skull. Ef-
ter det pumpas det in i en av de fyra 
mäskpannorna.
 - Hur man mäskar är andra de-
len av receptet, fortsätter han. 

Mäskningen är ju till för att bryta ned 
stärkelsen till socker och proteinet till 
aminosyror. Mäskningen påverkar 
ölets kropp och själva munupplevelsen 
och naturligtvis hur mycket alkohol du 
får ut. Varje ölsort mäskas på ett eget 
sätt. 

Julöl

Arbetet med 2018 års Julöl är något som Richard och hans team 
började redan med i januari i år. Själva produktionen av Julölerna 
startar i början på Augusti och fortsätter sedan under hela hösten 
med den sista tappningen en vecka innan Julafton. 
 - Försäljningen av Julöl startar på Systembolaget på Allhelgo-
nahelgen varje år och då ska vi ha fått fram ganska stora mängder, 
säger Richard. Det är ju en väldigt utvecklad plan på hur mycket vi 
ska producera och tappa för att vi inte ska få något över men samti-
digt inte stå med tomma hyllor. Detta är ju en produkt som tvärdör 
på nyårsnatten, lägger han till.

 Ett lättöl mäskas på ett annat 
sätt än en starköl och ett julöl mäskas 
på ett annat sätt än en ljus torr pilsner. 
 - Mäskningen är av central be-
tydelse, slår Richard fast.  Beroende på 
recept så tar denna process mellan en 
och tre timmar. 

När mäskningen är klar så häller de 
över det till silkaret som separerar 
vätskan, vörten, som rinner in till näs-
ta panna medan draven, restproduk-
ten, blir kvar. Draven är den krossade 
malten som är urlakad.
 - Draven kan man använda till 
kreatursfoder eller så kan man göra 
den till biogas. Vi väljer att pressa den 

till pellets och elda med, berättar Ric-
hard. På så vis kan vi dra ner på vår 
klimatpåverkan och i framtiden helt 
sluta använda eldningsolja.

För 20 år sedan gick 100% av dravet till 
djurfoder men för 15 år sedan så valde 
de att göra om det till biogas. Nu har 
de investerat 130 miljoner i egen tork-
anläggning där de torkar draven och 
pressar det till pellets och på så vis har 
de minskat sitt oljebehov med 80%.
 - Hållbarhet är en väldigt viktig 
aspekt både för familjen såväl som fö-
retaget i helhet, säger Richard. Vi arbe-
tar med ett gediget hållbarhetsarbete 
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Spendrups i siffror:

Grundet 1897

Fjärde generationen

1000 medarbetare

3,5 miljader i omsättning

120 olika ölsorter

200 000 000 liter öl per år

1 000 000 liter öl per dag

50 000 liter öl per brygd

20 brygder per dag

47 jästankar

6 buteljeringslinor

450 000 burkar per timme
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där detta är ett av benen. 

Tillbaka till ölet!
Silningen tar olika lång tid beroende 
vad det är för öl som ska produceras.  
Framförallt är det mörka ölsorter som 
tar lite längre tid på sig. Ibland upp till 
tre timmar. Vörten får självrinna ge-
nom kakan av drav och genom denna 
process så tar vörten upp ytterligare 
extrakt och socker. Tillslut får man en 
vört på runt 13 – 14 procent socker om 
det ska bli ett starköl och runt 8 – 9 
procent om det ska bli ett lättöl.

Det näst sista steget i brygghuset är att 
vörten går in i vörtpanna och värms 
upp till 100 grader där den kokas och 
man tillsätter humlen. 
 - Humlen är en fantastisk klät-
terväxt, släkt med hampan och canna-
bis, berättar Richard. Istället för THC 
så har humlen bitterämnet Lupolin, 
vilket ger ölet sin beska. Beroende på 
mängden humle man tillsätter så får 
man olika grader beska. Men också 
vilken tidpunkt under själva koket av-
gör vilken sorts beska eller humle aro-
mer. Desto senare man tillsätter hum-
len desto beskare blir ölet. Om man till 
exempel gör en IPA så tillsätter man en 
del humle i början och så tillsätter man 
ännu mer humle under jäsningen, dvs 
torrhumling.

När vi har kokat i 70 minuter och till-
satt den humle vi ska ha så kyler vi 
ned vörten med en växelvärmare. Den 
kalla vörten pumpar vi sedan vidare 
till jäskällaren. 

Jäst
De bygger upp jästen från en cell i lab-
bet till 30 liter som de sedan applicerar 
till vörten som kommer från brygg-
huset. De använder en liter jäst till 
hundra liter öl. De använder fyra oli-
ka jäststammar för sina olika ölsorter. 
En unik för Spendrups produkter, en 
för Heineken, en för överjäst öl och en 

veteöljäst. Men ibland så använder de 
andra stammar också till lite mindre 
körningar.

Spendrups har 144 jästankar just nu, 
men fem till är beställda. De flesta är 
stående förutom några liggande som 
användes enbart vid produktionen av 
Heineken. De är liggande för att smak-
profilen ska bli rätt efter Heinekens re-
cept.

Efter jäsningen så flyttas ölet till la-
gertankar där tem-
peraturen sänks 
till noll. Vid själva 
jäsningen så ligger 
temperaturen för 
ett lageröl på cirka 
12 – 13 grader, för 
överjäst öl vid 15 – 
20 grader, men det 
skiljer sig från re-
cept till recept.

Vid överföringen 
från jästank till la-
gertank så körs ölen 
genom en separator 
där jästen tas bort. 
 - Jästen åter-
används sedan igen 
till nästa brygd, be-
rättar Richard. Vi 
använder en jäst 
fyra till fem gång-
er innan vi anser att det finns risk att 
smaken påverkar själva ölet.

Efter att ölet har legat i förlagringstan-
karna så pumpas det in i separatorn 
där de separerar bort de största grum-
lighetspartiklarna och det går sedan in 
i ett membranfilter. Membranfiltren 
fångar upp de resterande partiklarna 
och ut kommer ett klart och fint öl. 
 - Detta filter som vi har installe-
rat är ett av de mest moderna i Europa, 
konstaterar Richard. Förr så använde 
man ju en hel del kiselgur för att göra 

”Humlen är en 
fantastisk klät-
terväxt - släkt 

med hampan och 
cannabis men is-
tället för THC så 
har humlen bit-
terämnet Lupo-

lin, vilket ger ölet 
sin beska. ” 
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denna process, och det är ju en fossil 
som man bryter i dagbrott så dessa 
membranfilter av plast är ju betydligt 
mer hållbart och långsiktigt.

De använder två membranfilter i taget 
och när de paren är mättade så är det 
bara att skölja rent dessa och återan-
vänd dem.   

Hela bryggeriet är uppbyggt kring 
batcher och när det är dags att filtre-
ra ölet och buteljera det så sker det i 
batcher om den ursprungliga 50 000 

liter. De stora varu-
märkena körs ofta 
med dubbla eller 
till och med trippla 
batcher för att få ut 
större volymer. 

Det tar ungefär 21 
dygn att tillverka en 
öl. En dag i brygg-
huset, sju dagar i 
jäsningen och två 
veckor i lagringen. 
Sedan vidare till fil-
ter, trycktankar och 
buteljering.

Spendrups gör en 
hel del samarbete också. Till exem-
pel så kommer Staropramen upp med 
tankbil från bryggeriet i Tjeckien till 
Grängesberg där ölet filtreras och bu-
teljerats.

Buteljeringslinorna
Spendrups har totalt åtta buteljerings-
linor där tre är för burkar, två för glas, 
två för PET-flaskor och en för fat. I 
snitt så buteljerar de ungefär 45 000 
burkar per lina, per timme, där de ny-
are linjerna klarar av det dubbla. Totalt 
buteljeras ungefär ofattbara 450 000 
burkar och glas per timme. 65% av 
försäljningen av Spendrups drycker är 
på burk.

Under 2017-18 så har Spendrups byggt 
ut ordentligt och installerat flera nya 
buteljeringslinor som klarar av 45 000 
flaskor i timmen. En av dem har den 
stora fördelen att vara en kombilina så 
de kan köra både returglas såväl som 
engångsglas. Hela investeringen lan-
dade på ca 165 miljoner kronor .

I de enorma buteljeringshallarna så 
kryllar det av gula robotar. När en pall 
är klar så tar robotarna över.
 - Våra ’gula kycklingar’ är näs-
tan det mest imponerade i hela bryg-
geriet, säger Richard. Från att en pall 
är klar så får robotarna ett hämtnings-
uppdrag. De navigerar med hjälp av la-
ser och transporterar pallen till hissen 
som tar pallarna vidare över vägen till 
vårt höglager. Där hämtar lastbilarna 
de färdiga pallarna för distribution 
över hela Sverige och världen.

 - Även om vi är ett stort bryg-
geri så det som gör oss verkligen spe-
ciella är att vi har ett så enormt stort 
utbud där vi hanterar både stora och 
små produkter. De minsta produkter-
na vi gör är ca 50 000 liter om året och 
de största, för exempel Mariestad, gör 
vi 35 miljoner liter av. Den styrkan gör 
oss speciella på riktigt avslutar Ric-
hard. 

”Det tar ungefär 
21 dygn att till-
verka en öl. En 

dag i brygghuset, 
sju dagar i jäs-
ningen och två 

veckor i lagring-
en. ” 
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irka en mil väster om 
Härnösand ligger den 
lilla byn Dala.  Det är 
här Jon Hillgren kokar 

Europas bästa Gin! 

Jon grundade Hernö Gin 2011 och 
blev klar med byggnationen av de-
stilleriet på våren 2012. Vägen som 
ledde honom till att bli producent av 
en av Europas mest prisbelönta gin 
gick faktiskt via London.
 - Mitt intresse för gin började 
redan för tjugo år sedan, berättar Jon. 
Efter gymnasiet och värnplikten så job-
bade jag en del som bartender och så 
åkte jag till London med ett gäng kom-
pisar bara för att ha kul.  Men för att 
finansiera det roliga så var vi ju tvung-
na att skaffa jobb allihop och med min 
tidigare erfarenhet så jag hamnade på 
en bar och det var där som jag verkli-
gen fick upp ögonen för gin. 

C



59MALTER MAGASIN NR 8 DECEMBER 2018



60 MALTER MAGASIN NR 8 DECEMBER 2018

Lyckat samarbete!

Vinnaren av London Dry Gin Trophy 
2017 kommer från Hernö Gin. På etiket-
ten ses Jon Hillgren på Hernö Gin fajtas 
med David T Smith hos samarbetspart-
nern That Boutique – Y Gin Company. 
David vill binda fler tunnor, Jon vill elda 
på brännaren.
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Det Jon upptäckte var att gin inte bara 
var gin utan att det fanns olika produ-
center och olika smaker. 
 - Där i London så provade alla 
nya sorter som jag kom över, fortsätter 
han. Och man ska komma ihåg att det 
här var ju runt år 1999 och det var ju 
innan både drinktrender och framfö-
rallt ginboomen.
Han passade på att besöka några de-
stillerier i England samt så gick han 
en kurs i destillering och försökte bil-
da sig en uppfattning hur man skulle 
kunna starta en verksamhet kring gin. 

 - Efter vistelsen i London så job-
bade jag under 10 års tid åt stat, kom-
mun och landsting samt med en del 
utlandsarbete. Men 2011 så beslutade 
jag att jag verkligen ville testa att starta 
ett gindestilleri.
Bygget startade under 2011 och på 
våren 2012 stod destilleriet klart. En 
panna beställdes från den stora tyska 
tillverkaren Holstein Arnold GmbH, 
som ligger i staden Markdorf precis på 
gränsen till Schweiz.
 - Det finns ju en helt annan lag-
stiftning i Tyskland som tillåter små-
skalig destillering för jordbrukare så 
det finns en marknad för små pannor 
där, berättar Jon.
De växte ganska snart ur den lilla pan-
na och en 1000-liters beställdes istället. 

Så idag har de två pannor i destilleriet.
 - 1000-liters pannan är ju vår 
primära panna men vi använder också 
den lilla på 250. Den kör vi våra mer 
limiterade utgåvor och lite restaurang-
samarbeten i. Vi har ju gjort en hel 
del samarbeten med restauranger och 
en del privata klubbar så som Round 
Table och Ladies Circle i främst Dan-
mark, berättar Jon. I Sverige så har vi 
också gjort en del samarbeten men för 
att det ska vara någon idé så måste det 
handla om minst 400 – 450 flaskor an-
nars stör det för mycket i vår ordinarie 
produktion, berättar Jon.
Hernö Gin gör i huvudsak bara eko-
logisk gin. De köper ekologisk råsprit 
som ligger på 96%. Att bygga ett eget 
destilleri där de kan producera råspri-
ten själva är inget som finns i några 
planer för Jon.
 - Vi skulle ju kunna göra vår 
egen 96-procentiga sprit, men vi kan 
aldrig få den riktigt ren. Då behövs 
pannor i stil med Absolut Vodkas el-
ler Koskenkorvas, alltså industriella 45 
miljonerkronors pjäser och det är ju 
inget som vi planerar på att installera 
här i Dala, säger Jon. 
Varje eftermiddag när de ska brän-
na så fyller Jon pannan med lika de-
lar ekologisk vetesprit och vatten och 
så tillsätter han enbär och koriander. 
Blandning låter han sedan stå under 
natten. Denna process tar cirka 16 till 
18 timmar där syftet är att smakerna 
från enbären och koriandern ska lakas 
ut. 
 - På morgonen så tillsätter jag 
de övriga sex ingredienserna:  Svart-
peppar, vanilj, citronskal, kassiabark, 
lingon och älgört. De är så kraftfulla i 
sina smaker så de behöver inte lakas ur 
utan de ska i direkt innan destillering-
en, berättar Jon.
De har en panna med kolonn, men de 
väljer att inte använda den utan kör 
pannan som en enkelpanna.
 - När de övriga sex ingredien-
serna är tillsatta så är processen precis 

”När jag upp-
täckte gin 
så var det 
före både 

drinktren-
der och gin-

boomen”
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som när man kokar whisky, säger Jon. 
Den enda skillnaden är att vi använder 
så ren sprit från början så vi har ingen 
metanol i vårt destillat, men jag plock-
ar ändå bort huvudet, förklarar han. 
Där finns en massa tyngre smaker som 
inte är attraktiva för oss. Det är inget 
som är farligt eller skadligt men det 
passar inte i vår smakprofil. 
Huvudet är inget som de kastar utan 
de spar det från några körningar och 
så destillerar de det igen.
 - Hjärtat tar vi ut vid 75 - 76%, 
fortsätter Jon. Och när det är urtaget så 
stänger vi av pannan och låter den kyla 
ner sig. Efterspriten är inget vi samlar 
utan det kör vi ned i avloppet. 

Hela processen, från lakning till färdig 
gin,  tar drygt ett dygn och de kör un-
gefär tre kok i veckan.
Just nu är själva destilleriet lite större 
än vad produktionen är men även om 
det handlar om att växa in i kostymen 
så kan det gå väldigt fort. Under året 
har de nämligen ökat försäljningen 
med mer än 60%.
 - Just nu kör vi på knappt halva 
kapaciteten av vad vi skulle klara av, 
men det har mycket att göra med att 
vi har anpassat vår personal efter det, 
berättar Jon. I år kommer vi att ham-
na på ca 170 000 flaskor men vi skulle 
kunna producera 400 000. Förra året 

sålde vi 105 000 flaskor så man skulle 
kunna tänka att vi är uppe vid 300 000 
nästa år. Det går ju våldsamt fort, fort-
sätter han. Vi kollar redan på om vi ska 
installera en till panna. 
Om en expansion blir aktuellt så råder 
det ingen direkt brist på ytor.
 - Här är det inga problem att 
bygga ut och till, säger Jon. Visserligen 
finns det inga plana ytor just nu, men 
det finns ju grävmaskiner, skrattar 
han. Men att producera själva spriten 
tar ju minst plats, flaskhalsen är ju bu-
teljeringen. Det är det som tar både tid 
och plats.
Lagrad Gin
Hernö är smått unika i världen med att 
lagra en del av sin gin på en-fat. 
 - Vi har en ordinarie produkt, 
Hernö Juniper Cask Gin, som vi lagrar 
på en-fat, vilket vi var först i världen 
med att göra. De får ligga i 30 dagar på 
’ankar storlek’, ca 40 liter, berättar Jon.
 - Jag fixar träet och Johan Thor-
slund på Thorslundkagge binder faten 
åt mig. Enbär växer ju på buskar och 
buskar är svårt att göra fat utav, men 
jag får tag på material från USA och 
som Donald säger – Allt är större i 
USA, skrattar Jon. Men det är fortfa-
rande ett svårt material att göra fat av 
då det inte är rakt och det är inte kvist-
fritt. Så de ämnena som Johan får är ju 
inte direkt optimala och trädet i sig är 
lite porösare än ek. Det är minst sagt 
en utmaning att tillverka faten, men de 
ger väldigt mycket smak på kort tid. Vi 
återanvänder sedan faten fem gånger. 
Limiterade utgåvor
De har ett nära samarbete med High 
Coast Distillery, tidigare BOX, i Åda-
len. 
 - Vi har i tre år i rad släppt en 
gin som legat på whiskyfat lagom till 
BOX-festivalen som de har i slutet på 
juni i början på juli varje år, berättar 
Jon. Årets utgåva var en gin som legat 
på ett Islay-fat och ifjol var det ett orö-
kigt ex-sherry fat och året innan det 
var det en BOX bourbon rökigt fat. På 

”Förra året 
hade vi 1000 
besökare på 
fyra timmar 
- det var rik-
tigt häftigt!”
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Last Word är verkligen en av de bästa och enklaste gincocktailerna som 
någonsin har skapats. Vill du säga ditt ’Sista Ord’ med styrka?

Använd då Hernö Navy Strength Gin.

Ingredienser
25 ml Hernö Gin

25 ml Grön Chartreuse
25 ml Maraschinolikör

25 ml limejuice

Förberedelser:
Häll Hernö Gin, Grön Chartreuse, Maraschino likör och färsk lime juice i 

en shaker. Fyll upp med is och skaka i åtta sekunder. Sila ned cocktailen i ett 
cocktailglas.

Skål! 

Last 
Word
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dessa fat så lagrar vi ginen i 21 dagar. 
Jon kan avslöja redan nu att nästa års 
festivalbuteljering blir en ex-Ardbe-
fatslagrad gin.
High Coast Distillery smygstartar ju 
sin festival på fredagen medans den 
stora festivaldagen är på lördagen. Un-
der hela festival kan man köpa Hernös  
unika och limiterade gin. 
- Vi kör sedan ett eget öppet hus 
på söndagen efter festivalen och då 
släpper vi resterande flaskor. I år hade 
vi drygt 1000 besökare på fyra timmar, 
skrattar Jon. Det var riktigt häftigt.
Terroir Gin
Varje år gör Hernö en terroir, en gin 
med bara lokala kryddor. Till 2018 års 
utgåva gav sig Jons mamma Yvonne 
Hillgren ut i skogarna kring destilleri-
et och plockade enbär, granskott, flä-
der och rönnbär. 
- Förutom lokala kryddor så använ-
de vi i år också en maltbas som vi fick 
från våra närmaste grannar och vän-
ner bryggeriet Lockeby.
Det släpptes endast 530 flaskor av årets 
utgåva och de tog slut på bara några 
minuter.
Hur dricker du själv gin?
 - Jag dricker ofta gin rent och 
rumstempererat i ett provningsglas, 
säger Jon. Men med en sommar som 
vi hade i år då det var ohyggligt varmt 
så är det klart att det är gott med en 
isbit eller en vanlig gin och tonic. 
 - Om jag ska välja en gindrink 
så kör jag på gamla ginklassiker. En fa-
vorit just nu är ’Last Word’ – det är en 
drink som har funnit i 50 – 60 år och 
är enkel att servera, avslutar Jon.   



66 MALTER MAGASIN NR 8 DECEMBER 2018

- Mer än bara citron
                                      och salt!

..
Tequila
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- Mer än bara citron
                                      och salt!

Tequila
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equila har 
ett skamfilat ryk-
te i Sverige – många 
förknippar denna dryck 
med en shot på krogen 
där salt och citron ingår. 

Men tequila är så otroligt mycket 
mer! 

Tequila kommer från staden med 
samma och vilken är centrum för pro-
duktionen av Mexikos nationaldryck. 
Staden ligger i skuggan av en impone-
rande vulkan som reser sig 2700 meter 
hög. 

Mexikos indianer visste hur man pro-
ducerade flera olika drycker från aga-
ve plantorna, men deras tekniker om-
fattade inte destillation.

Fermenterad agavejuice eller ’pulque’ 
kan vara den äldsta alkoholhaltiga 
drycken på den amerikanska konti-
nenten. Den beskrivs ofta som ”Glädje 
åt gudarna och prästerna”. 

År 1897 fann Carl Lumholtz, den 

berömda norska etnologen, som 
tillbringade flera år med att stude-
rade indianstammar i Mexiko, att 
Huichol-indianerna i östra Nayarit de-
stillerade agavejuice med enkla pan-
nor tillverkade av krukor. Vid 1944 
hade Henry Bruman, en universitets-
forskare i Kalifornien, dokumenterat 
hur filippinska sjömän från Manilla-
galeonen hade tagit liknande kruk-
pannor till västra Mexiko, för att göra 
kokosnötbrandy under slutet av sex-
tonhundratalet.

Dr Nyle Walton, vid Floridas Univer-
sitet, utökade Brumans arbete och vi-
sade hur de spanska myndigheterna 
försökte förbjuda mexikansk spritpro-
duktion, eftersom det hotade att kon-
kurrera med den Spanska brandyn. 
Detta förbud ledde istället till en ökad 
illegal hembränning i många av de av-
lägsna områdena, inklusive delar av 
Colima och Jalisco. 

T

Tequila
Agave odlingar
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LÄR DIG LÄSA
ETIKETTEN!

Det finns många saker som kan ge bra infor-
mation på en flasketikett som garanterar att 
du håller i en autentisk tequila. 

NOM-nummer
Leta först efter ett NOM-nummer. NOM står 
för ’Normas officiella Mexicana, eller de la-
gar som reglerar tequila industrin och skyd-
dar ursprungsbeteckningen. Numret efter 
bokstäverna NOM på etiketten är det unika 
destillerinumret. Man kan se flera olika Te-
quilamärken som har samma destillerinum-
mer, eftersom det är vanligt för destillerier att 
producera mer än ett varumärke. 

CRT
Efter NOM-numret bör du se bokstäverna 
CRT, som står för Consejo Regulador del 
Tequila. CRT är det regulatoriska organet 
för appellation av tequila. Närvaron av bok-
stäverna CRT på en flaska tequila indikerar 
inte nödvändigtvis kvalitet; Det indikerar 
emellertid att CRT har godkänt processerna 
vid destilleri som anges av NOM-numret, 
och det destilleriet har uppfyllt alla krav som 
krävs för att producera tequila.

Hecho en Mexico och 100% agave
Slutligen leta efter orden ”Hecho en Mex-
ico” och ”100% agave”. Här måste du vara 
försiktig. Du hittar ofta flaskor som har ett 
NOM-nummer, CRT-stämpeln och etiket-
ten säger ”Made WITH agave.” Vad du håller 
i din hand då kallas en Mixto. Mixtos mås-
te innehålla minst 51% agavesocker medan 
de andra 49% vanligtvis är sockerrörsocker. 
Mixtos lämnar vanligtvis Mexiko i bulk för 
att buteljeras i USA. Det är ”100% agave” du 
ska håll utkik efter!

Alkoholprocent

NOM & CRT märkningen är
viktig!

Volym i flaskan
angivet i ml

Buteljerad på plats vid
destilleriet.

Varumärket

Anjeo signalerar vilken ålder
det är på tequilan.

Jordtyp som Agaven 
har växt i

Visar att produkten 
kommer från Mexico.

100% De Agave visar att
det inte är en Mixto
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Än idag används ordet ”tuba”, vilket 
betyder ”kokosvin” på det filippinska 
tagalog språket. Detta är också ordet 
för mezcalvin innan det destilleras till 
tequila i Jalisco. Detta beror förmod-
ligen på att de första pannorna som 
användes för mezcaldestillation kom 
från Filipinerna.

Trots myndigheternas försök att för-
bjuda produktionen av inhemsk sprit 
så frodades hembränningen i landet. 
Vid 1670-talet så insåg de att ett för-
bud var lönlöst och införde beskatt-
ning istället.

I århundraden var destillerad aga-
vejuice känd som mezcal eller vino 
de mezcal ”mezcal vin”. Vid slutet av 
1800-talet, då järnvägen byggdes ut, 
spred sig ryktet om kvaliteten på Vino 
de Mezcal från 
staden Tequila. 
Drycken blev så 
populär så folk 
började kalla 
det helt enkelt 
för ”Tequila”.
 
När den mex-
ikanska revo-
lutionen bör-
jade år 1910, 
så försvann alla europeiska varor och 
istället lyftes de inhemska produkter-
na fram. Tequila blev snabbt Mexikos 
nationaldryck. Den stora exporten av 
Tequila började under andra världs-
kriget då USA inte längre kunde få tag 
på europeiska spritsorter som whisky 
eller Cognac.

Produktionen
Tequila görs genom att man destillerar 
saften från vissa arter av agave växten. 

De perfekta odlingsförhållandena 
finns där temperaturen är ca 20 gra-
der och där nederbörden är 1000 mm 
/ år. I delstaten Jalisco så innebär detta 

att de områdena som ligger på cirka 1 
500 meter över havet är väldigt bra för 
agaveodlingarna. Agaveplantorna fö-
redrar väldränerade jordar.

Agave tillhör liljeväxter och den ser ut 
som en jättestor aloe vera med nållik-
nande spetsar. Vissa arter blommar 
bara en gång och dör kort därefter, an-
dra kan blomma nästan varje år.

Efter sju till tio år är agaveplantan 
redo att skördas. Den idealiska agave 
plantan för tequila är Agave Tequilana 
Weber Azul som har blåaktiga blad.

När växterna är mogna så skär man 
bladen med hjälp av en lång kniv kallad 
’koa’. Det man tar till vara på är själva 
hjärtat ’Cabeza’ vilket är den del som 
används för juiceutvinning. En Cabeza 

kan väga från 10 
till 120 kilo, någ-
ra få har blivit så 
stora som 500 
kilo. De klyvs 
och bakas sedan 
i stenugnar i en 
till tre dagar för 
att omvandla 
sin stärkelse till 
sockerarter.

När de kommer ur ugnarna blir de 
guldbruna cabezorerna strimlade och 
åker ned i kvarnar som extraherar 
juicerna. Blandningen får jäsas i flera 
dagar, varefter två destillationer utförs 
för att extrahera den nästan färglösa  
tequilan. 

Tequilans smak beror huvudsakligen 
på längden av jäsningen. 

Tequila Blanco är den färska olagrade 
spriten som kommer direkt från pan-
norna. 

Tequila reposado har lagrats på ekfat i 
minst två månader medan en tequila 

Blanco
Reposado

Anejo
EXTRA ANEJO
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añejo har lagrats i minst ett år. Om det 
står Tequila extra añejo på etiketten så 
är den lagrad i minst tre år.
För att kvalificera sig som äkta tequi-
la måste den tillverkas i staten Jalisco 
eller i vissa specifika områden i delsta-
terna Nayarit, Guanajuato, Michoacán 
samt Tamaulipas.

Produktionen av tequila har tredubb-
lats under de senaste 15 åren till ca 250 
miljoner liter per år. Omkring 65% ex-
porteras varav nästan 80% av det går 
till USA.

Staden Tequila stoltserar med museet 
National Tequila Museum och flertalet 
av destillerierna är öppna för besöka-
re. Tequila-tursimen har växt så pass 
de senaste tio åren att specialtåg, som 
”The Tequila Express” kör på helgerna 
från den närbelägna staden Guadala-
jara till Amatitán, och regelbundna 
bussturer besöker odlingsområdena 
och tequila-destillerierna. En årlig Te-
quila-mässa hålls också i staden under 
första halvåret.

Den första ursprungsbeteckningen för 
tequila registrerades hos Världsorga-
nisationen för immateriella rättigheter 
1978. Sedan dess har varje handels-
avtal som undertecknats av Mexiko 
inneburit en klausul för att säkerställa 
att tequilans specialstatus skyddas fullt 
ut.

Till exempel anges det i det nuvarande 
NAFTA-avtalet att ”Kanada och USA 
skall erkänna Tequila och Mezcal som 
särskilda produkter från Mexiko”. 

Följaktligen får Kanada och USA inte 
tillåta försäljning av någon produkt 
som Tequila eller Mezcal, såvida den 
inte tillverkats i Mexiko i enlighet med 
Mexikos lagar som reglerar tillverk-
ningen av Tequila och Mezcal.

1996 lyckades Mexiko få Världshan-

delsorganisationen att erkänna Tequi-
la, och även Mezcal, som ursprungsbe-
teckningar.

Följande år tecknade Mexiko ett avtal 
med Europeiska Unionen, där Mexiko 
erkände 175 europeiska spritdrycker, 
inklusive champagne, konjak, grappa 
och scotch, med ursprungsskydd, i ut-
byte mot att EU skyddade Tequila och 
Mezcal. 

Vid den tiden uppskattade Mexikos 
Tequila Regulatory Council (CRT) 
att cirka 3,5 miljoner liter ”pseudo-te-
quilas” såldes årligen i Europa under 
namn som ”Blue Tarantula” i Italien 
och ”Hot Tequila” i Finland.

Tycker du fortfarande att du ska shota 
en teqila på krogen? Nej, njut istället 
av den i ett provningsglas och fånga 
alla aromer och smaker!

¡Salud
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AGAVENS STJÄLK

kan väga flera kilo. Deras storlek varierar 
beroende på arten. Stjälkarna är källan till 
’aguamiel’, honungsvatten, som används 
ungefär som sockerrör.

PIÑA

är agaveplantans hjärta. De va-
rierar i storlek och vissa kan bli 
att väga så mycket som 500 kilo. 
När växten åldras ackumuleras 
socker och stärkelse i piñaan.

HIJUELOS

är agaveens skott som växer 
till nya växter.

ROTSYSTEMET

Agave växten har ett litet rotsystem. 

AGAVE BLAD

kan vara kort och bred, eller smal och 
lång. De är ordnade i rosetter som van-

ligtvis är några cm breda och upp till fyra 
meter i diameter. 

AGAVENS BLOMMOR

är ätbara. Växterna växer långsamt 
- vissa arter så länge som 25 år - och 

de blommar bara en gång och kan 
potentiellt producerar flera kilo 

blommor under sina sista växande 
år.

AGAVEVÄXTERNAS ANATOMI

Ursprungsbefolkningen ansåg agaveväxten som helig. De fann näring och skydd från hela växten. Som livsmedel var det en viktig källa 
till kolhydrater och näringsämnen. Dess nålar användes för att sy kläder, att skriv med och ritualistiska blodtappnings ceremonier. Bladen 

användes för tillverkning av korgar, golvmattor, kläder och byggmaterial. Och den fermenterade frukten gjordes om till pulque, en sur, 
öl-liknande dryck.

Agave är en flerårig suckulent, som finns över hela världen, men framförallt i sydvästra USA, Mexiko, Indien, Sydafrika och tropiska Syd-
amerika. Över hela världen finns över 200 arter av vild och odlad agave, olika i storlek, form och färg. 

Cirka 40 av dom används i skapandet av agavesprit.

En agaveväxt tar vanligen 8 till 25 år att mogna och skördas endast en gång. De mognar på fälten, och själva skördandet är ett tungt fysiskt 
arbete som utförs av bönder som kallas Jimadores.
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