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Alkohol kan skada din hälsa.

”skottlands bredaste
palett av smaker”

Henrik Aflodal
whiskyspot.com 2018

Inchmurrin 12 YO
379kr
Nr 485 | 46%

Loch Lomond 15 YO
449kr
Nr 514 | 46% 

Loch Lomond 18 YO
689kr
Nr 338 | 46%

Loch Lomond Original
299kr
Nr 597 | 40% 

Loch Lomond 15 YO

92 poäng! 
Whisky & Bourbon 2018 

Inchmurrin 12 YO

Whisky VM 2018
Bronsmedalj!

Loch Lomond Original

Loch Lomond 18 YO
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KILCHOMAN SANAIG
549 kr  •  art.nr: 11202  •  46% alk. 

en
jo

yw
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se

Established in 2005, Kilchoman is one of the smallest distilleries in Scotland. Situated at Rockside Farm 
on the rugged west coast of Islay, Kilchoman was the � rst distillery to be built on the Island for 125 years.

Alkohol i samband med 
arbete ökar risken för olyckor
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I början av oktober så lanserade 
The Glenlivet något de kallade ’whisky 
pods’ på en bar i London. Detta var i 
samband med London Cocktail Week 
och The Glenlivet tänkte nytt och gjor-
de det med besked. 

Media trummade ut det här över hela 
världen och Forbes såväl som The 
Washington Post skrev om detta lilla 
pr-trick. Det beskrevs som att detta 
var det nya sättet alla skulle konsume-
ra whisky i framtiden. Det som däre-
mot inte framgick att det var just en 
gimick på en bar under en begränsad 
tid och att det var whiskycocktails som 
skapades i pod-format.

Traditionalisterna spände musklerna 
och orerade på alla plattformar de 
kom åt att det var uppåt väggarna to-
kigt. Men man ska också då komma 
ihåg att detta är i många fall samma 
grupp som får hjärtklappning om de 
ser någon som dricker skotsk whisky i 
en tumbler med en isbit. 

För några år sedan lanserade en bar-
tender i USA en produkt han kallar för 
The Oak Bottle – Ek flaskan. Namnet 
är inte taget ur luften utan det beskri-
ver ganska precis vad det handlar om. 
En flaska av ek helt enkelt. Idén med 
denna flaska är att man fyller den 
med vin, öl eller whisky och låter den 
stå några dagar med sagd dryck i. Det 
den gör att den ger en extra lagring 
till drycken. För några veckor sedan så 
fick vi hem just en sådan för att expe-
rimentera med och skriva om. 
 

h e n r i c  m a d s e n
Chefredaktör

Våga förstöra din whisky!

Vi började försiktigt med en flaska 
standard blended whisky nämligen 
Johnnie Walker Red. Vi hällde i 60 cl i 
ek-flaskan och sparade 10 cl som refe-
rens. Resultatet blev att efter 48 tim-
mars extra lagring så var det faktiskt 
en aning mjukare och något ekigare 
blended whisky. Mycket hade föränd-
rats till det bättre! 

Om du är traditionalist och kände igen 
dig i texten tidigare, så ta ett djupt an-
detag för nu kör vi!

Nästa experiment var lite djärvare! Vi 
valde ut en bra single malt, Glengoy-
ne Cask Strength för att vara exakt och 
slog i 20 cl i ekflaskan. Vi tillförde se-
dan 20 cl Irländsk whiskey, Bushmills i 
flaskan. 

Nöjde vi oss där? Icke! Vi tog 10 cl 
bourbon, Stagg Jr och 10 cl 12 årig 
Pedro Ximenez Sherry. Denna bland-
ning fick sedan ligga i ekflaskan i 48 
timmar. Resultatet? En otroligt krämig 
whiskydrink med enorma smaker och 
dofter – allt inlindat i en kryddig ekig-
het.

Får man göra så då med kvalitativ 
sprit? Får man ”förstöra” den? Själv-
klart! Du får ju dricka din whisky pre-
cis som du vill. Med vatten, is, som 
drink, med cola.

Var inte rädd för att experimentera! Ta 
en standardwhisky, till exempel Glen-
fiddich 12 år, och addera några drop-
par Ardbeg 10 år – en helt ny värld av 
smaker öppnar upp sig!
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nyheter

Loch Lomond 
4-pack släpps 

den 1 december
Den 1 december släpper Stellan Kramer ett 
fyrpack med whisky från Loch Lomond. Ett 
praktiskt litet kit som är den perfekta pre-
senten till den whiskyintresserade!

Paketet släpps den 1 december och kommer 
att kosta 228 kr.
Artikelnummer 363

Paketet innehåller 4 x 5 cl av följande whisky:
Loch Lomond Original, 40%
LLoch Lomond 12 YO, 46%
Loch Lomond 15 YO, 46%
Loch Lomond 18 YO, 46%

Detta är en serie av sällsynta samlarobjekt 
som hedrar minnet av Ian Hunter, den siste 
personen i Johnstonfamiljen som ägde och 
ledde Laphroaigdestilleriet mellan 1908 
och 1944.

Varje lansering kommer att innehålla en 
unik, lagrad Laphroaig® presenterad inuti 
en vackert inbunden bok som beskriver en 
del av Hunters enastående kulturarv. Varje 
år kommer ett nytt kapitel som återberättar 
ännu en del av destilleriets fantastiska histo-
ria och personerna som hjälpte till att skapa 
den. 

Laphroaig släpper första kapitlet av 
Ian Hunters berättelse!

För alla Laphroaignjutare världen runt är det-
ta en samlingsskatt: en 30-årig Laphroaig® 
cask strength single malt med helt unik ka-
raktär.

Information om Laphroaig® Ian Hunter:
Pris: 7 399 SEK
Alkoholhalt: 48%
Specialutgåva: 36 flaskor i Sverige
Lanseringsdatum: 28 november 2019
Artikelnummer: 1101001
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The Macallan introducerar Edition 
No.5, en hyllning till den naturliga 

färgen
Edition No.5 är den femte delen i den inn-
ovativa Edition-serien och är en hyllning till 
den naturliga färgens olika skiftningar och 
komplexitet. Vi är i vårt vardagliga liv om-
givna av färger som påverkar vårt humör, 
formar våra uppfattningar och distraherar 
våra tankar. 

Edition No.5 har en 100% naturlig färg, detta 
tack vare den tid som alla våra exceptionella 
whiskysorter från The Ma-
callan tillbringar i de bästa 
faten, det är där whiskyn 
mognar och utvecklar sin 
karaktär.  I samarbete med 
de världsrenommerade 
färgexperterna från World 
Pantone Color InstituteTM 
har vi skapat en unik, mult-
ifacetterad kombination av 
röd och blå färgnyans som 
presenteras på flaskans 
etikett och förpackning.

“Vi har hittat många ge-
mensamma nämnare mel-
lan whiskytillverkning och 
färgskapande, med Edition 
No.5 har vi haft möjlighet 
att upptäcka och hylla dessa två konstnär-
liga former. Medan färgutveckling startar 
med att blanda baskulörer med precision 
för att uppnå olika nyanser, så är det istället 
whiskytillverkningens kunskap och förståel-
se för en specifik färgpalett från fatet som 
är startpunkten. Från dessa två utgår vi se-
dan för att skapa den önskade karaktären 
och den specifika färgen för den slutgiltiga 
whiskyn” säger Sarah Burgess, The Macallan 
Whisky Maker.

“Som en av regnbågens mest komplexa fär-
ger, kändes purpurnyansen självklar att an-
vända för att kunna återge den likvärdigt 
komplexa processen som involverar The 
Macallans whiskyproduktion. Den här nya, 
vibrerande nyansen har skapats för Edition 
No.5 för att ge liv åt den utsökta kombina-
tionen av en distinkt och naturlig karaktär 
som återfinns i denna whisky” säger Laurie 
Pressman, vice VD på World Pantone Color 

InstituteTM.

För denna single malt har 
vi noga valt ut amerikan-
ska ekfat, som ger whiskyn 
dess fantastiska färg och 
fylliga smak. Resultatet är 
en vacker, bärnstensfärgad 
whisky, som ackompan-
jeras med den intensiva 
smakprofilen, där söta to-
ner av karamell och färsk 
frukt kombineras med to-
ner av ek.

The Macallan Edition No.5 
är en limiterad upplaga 
som kommer att finnas 
tillgänglig från den 21 no-

vember 2019 i utvalda butiker och online på 
systembolaget.se.
 
The Macallan Edition No.5
Pris: 1099 SEK
Alkoholhalt: 48.5% 
Volym: 700 ml
Artikelnummer: 1145901
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nyheter

Nu kommer sista 
delen i Diageo´s 

GoT serie
 Mortlach 15 yo

Evan Williams Bottled-in-Bond Bour-
bon Whiskey – nu i fast sortiment.

Lagom till årets julhandel så rullar Diageo 
ut en sista del i deras egen Game of Thro-
nes-serie. Denna buteljering har fått nam-
net “The Six Kingdoms” och är en 15 årig 
Mortlach.

Namnet har den fått från HBO´s serie Game 
of Thrones sista avsnitt där – OBS! Spoiler 
Alert – de sju kungarikena blir sex när slut-
striden om Järntronen förstör King’s Lan-
ding.

Whiskyn har lagrats på en kombination av ” 
first-fill sherry-seasoned casks” och fått en 
finish i ex-Bourbonfat.

Den kommer att finnas tillgänglig via utvalda 
butiker i UK samt via Amazon – om och ev 
när den kommer till Sverige finns inga upp-
gifter om i nuläget.

Riktpriset för denna buteljering är £120.

Evan Williams blir Systembolagets för-
sta Kentucky straight bourbon av kvalitén 
”Bottled-in-Bond” i fast sortiment. Precis 
som för skotsk single malt whisky finns 
det tydliga regler för att en Bourbon ska få 
märkas med kvalitetsstämpeln ”Bottled-in-
Bond”.

En Bottled-in-Bond bourbon kommer från 
ett och samma destilleri och är lagrad minst 
4 år på de allra bästa nya amerikanska vi-
teksfaten. 

Bottled-in-Bond – amerikanernas single 
malt.
För att en produkt ska få märkas med Bott-
led-in-Bond krävs att produkten är destille-
rad under en och samma säsong (januari-ju-
ni eller juli-december) och från endast ett 
destilleri på samma grunder som skottarna 
gör sin single malt. Spriten måste ha lagrats 
i ett federalt lager (bonded warehouse) un-
der amerikansk myndighetstillsyn i minst 
fyra år och buteljerat vid 100 proof (alkohol-
halt 50%). Etiketten på flaskan måste tydligt 
identifiera destilleriet. Endast sprit tillverkad 
i USA kan ha märkningen Bottled-in-Bond.

Med en alkoholhalt på 50% och minst fyra år 
på noggrant utvalda ekfat så har Evan Willi-
ams Bottle-in-Bond en intensiv men balan-
serad arom av karamell, vanilj och råvaruka-
raktär. I smaken finner man citrus, vanilj och 
en härligt pepprig finish som är varm och 
lång.

Evan Williams Bottled-in-Bond Kentucky 
Straight Whiskey 
Artikelnummer: 41401
Storlek: 70cl
Alkoholhalt: 50% (100 proof)
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Unik rye whisky från Kyrö
– endast 60 flaskor

Den 21 november släpptes en ytterst be-
gränsad upplaga av Kyrö Destilleris Whisky 
#8 i Systembolagets tillfälliga exklusiva sor-
timent.

Ett hantverk som redan vunnit internationell 
guldmedalj och är signerad den finska inter-
nationellt prisade hantverksproducenten 
Kyrö.

Kyrö Destilleris whisky #8 är tillverkad av 
100 procent fullkornsråg från Finland och 
har lagrats på bourbonfat och nya amerikan-
ska ekfat. Det som gör Kyrös rye whisky unik 
är användningen av endast fullkornsmalt råg 
och att whiskyn pumpats över till destilleri-
ngspannorna utan filtrering för att bibehålla 
stor smak och doftupplevelse.

Huvudingrediensen, finsk råg, är liten i korn-
storlek, och eftersom de flesta av smakkom-
ponenterna är nära kornytan ger det en 
mycket stor smak.

– Doften är stor med tydliga inslag av torkad 
frukt och smörkola med en hint av melass, 
stenfrukter och vanilj. Smaken är komplex 
med söt nektar, råsocker, råg och orientalis-
ka kryddor. Avslutet är långt, med blommiga 
och kryddiga inslag, säger huvuddestillatorn 
Kalle Valkonen.

Kyrö är det enda nordiska destilleriet som 
vann guldmedalj med sin whisky i årets upp-
laga av International Wine and Spirits Com-
petition.

För att kvalificera sig för ett guld i den pre-
stigefyllda kategorin ”Whisky – Worldwide”, 
krävdes minst 9,5 av 10 poäng från alla do-
mare.

– Det är en ära att få lansera denna ytterst 
begränsade, exklusiva och helt unika rye 
whisky på den svenska marknaden. Det är 
en fulländad uppvisning i hur gränslös kär-
lek till en råvara ihop med en passion för 
doft- och smakupplevelse bildar ett alldeles 
strålande resultat, säger en förväntansfull 
Thomas Larsson, produktchef, Hermansson 
& Co.

Kyrö Malt Single Malt Rye Whisky #8
Lanseringsdag: 21 november 2019

Pris: 699 kr / Art.nr: 4067602 / Storlek: 500 
ml / Alkoholhalt: 47,2%

High Coast Whisky hyllar 
hembygden med ännu en 

Exclusive for Kramfors
High Coast Whisky fortsätter att värna om 
hembygden. Nu lanseras den andra utgå-
van av Small Batch 11 – Exclusive for Kram-
fors exklusivt på Systembolaget i just Kram-
fors.

–Vår hembygd ligger oss nära på många sätt, 
inte bara för att den ger oss en whisky med 
en egen stil, utan för att det är här man trott 
på oss, det är här vår personal lever och ver-
kar. Vart vi än kommer i världen är Kramfors 
vårt ursprung och vår historia, säger Sälj- & 
Marknadsdirektör Henrik Persson.

Small Batch 11 – Exclusive for Kramfors 
har till största delen lagrats på bourbonfat 
i drygt fem år, för att därefter slutlagras på 
40-liters Ankare av ny amerikansk ek i drygt 
två år. Dessutom ingår ett 90-litersfat av ny 
amerikansk ek. Whiskyn är rökig och butel-
jerad vid 7,8 års ålder vid en alkoholhalt på 
56%.

Artikelnr: 342010-2 | Pris: 849 kr | Flaskvo-
lym: 500 ml | Alkoholhalt: 56 % ABV
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nyheter

Douglas Laing 
& Co har köpt 

Strathearn
Distillery

Nytt destilleri på gång vid
Laggan Bay på Islay!

Den oberoende buteljeraren Douglas Laing 
& Co kliver nu in i en annan roll än butel-
jerare då de köper destilleriet Strathearn i 
Highlands.

Även om Douglas Laing har arbetat med 
starkdrycker sedan 1948 så är det först nu 
som de också kan titulera sig som Destilla-
törer.

Strathearn grundades så sent som 2013 och 
är ett riktigt ‘craft’ destilleri. De destillerar, 
lagrar och buteljerar all sin whisky strax utan 
för Perth i det Skotska höglandet.

Under 2018 så började Douglas Laing också 
bygga ett eget destilleri från grunden, Clutha 
Distillery, som kommer att börja sin produk-
tion under 2019/2020.

De två affärsmännen som driver den obero-
ende buteljeraren The Islay Boys samt äger 
Islay Ales vill nu flytta verksamheten från 
Bridgend till Glenegedale vid Laggan Bay, 
för att bygga ett nytt destilleri.

Det nya destilleriet kommer att få namnet 
Laggan Bay Brewery & Distillery. De har re-
dan får planerna godkända för att gå vidare 
med finansieringen.

Donald MacKenzie och MacKay Smith köpte 
Islay Ales, Islays enda bryggeri, så sent som 
2018. Bägge herrarna har en bakgrund inom 
whisky industrin, fast på olika håll.

MacKenzie har lärt sig destillera hos 
Bruichladdich under ledning av Jim McEwan. 
Han har även jobbat med att exportera sprit 
till utlandet, främst Frankrike.

Smith har främst jobbat med att utveckla 

och förädla projekt inom dryckesbranschen. 
Han har också jobbat en hel del försäljning 
mot Asien, Europa och Nordamerika.

Med i detta nya projekt som rådgivare är Jim 
McEwan och Scott Williams.

Projektet söker just nu efter 500 finansiä-
rer som kommer att ingå i The 500 Founder 
Club när destilleriet väl är byggt. Varje finan-
siär måste bidra med minst £10 000.

Ansökan om bygglov planeras att lämnas in 
i januari 2020 och en tänkt invigning kan ske 
redan under Feis Ile festivalen 2021.
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Dr Kirstie McCallum byter 
jobb till Glen Moray

Distillery
Det Speyside belägna destilleriet Glen Mo-
ray har utsett Dr Kirstie McCallum som 
efterträdare till Graham Coull. Hon kom-
mer få en bredare roll, förutom skapandet 
av nya utgåvor, med även rolen som Master 
Distiller, lageransvar samt master blender 
för moderbolagets andra varumärken.

Glen Moray ägs av det franska företaget La 
Martiniquaise-Bardinet som har bl.a varu-
märkena Cutty Sark, Sir Edward’s och Label 
5.

Dr McCallum kommer direkt från Distill In-
ternational där hon har jobbat som Senior 
Blender de senaste tre åren men har över 
12 års erfarenhet från att skapa Single Malts 
från Bunnahabhain, Deanston och Tobermo-
ry.

Hon har sin doktorstitel i Analytisk Kemi från 
Glasgow Caledonian University.

I Sverige är Glen Moray representerat av 
Cask Sweden.

Mackmyra Classics Collection
Mackmyra Classics Collection består av fyra 
av deras mest älskade, svenska klassiker 
som tillsammans ger en översikt av deras 
husstil. 

En perfekt julklapp eller gåbortpresent till 
den som älskar Mackmyras whisky – eller till 
den som vill upptäcka Mackmyra och hitta 
sin nya favorit. Läs mer om Mackmyra Clas-
sics på mackmyra.se.

Här introduceras den svenska eken, den 
svenska röksmaken och Mackmyras histo-
ria genom utgåvan Brukswhisky. Mack by 
Mackmyra riktar sig till en bredare publik 
och lämpar sig utmärkt till whiskycocktails.

Med detta set av 5 cl från varje utgåva får 
du en möjlighet att göra din egen Mackmy-
raprovning!

Lyxig julklapp från Anthon Berg
Anthon Bergs likörflaskor är, med sin 
starka ställning på bland annat flyg-
platser världen över, en både stor och 
framgångsrik produktserie inom chok-
ladkonfektyr. Nu kommer en spän-
nande nyhet till den svenska handeln, 
nämligen en tiopack chokladflaskor 
fyllda med världsberömda whiskysor-
ter.

– Single Malts Scotch Collection är en 
produkt som vi är väldigt stolta över att 
kunna lansera i Sverige och det i per-
fekt tajming till Fars dag. Lika stolt kan 
den vara som väljer att ge bort den här 
som gåva till någon som betyder myck-
et för en, säger Ola Göransson, mark-
nadschef för Anthon Berg i Sverige.

Asken finns i dagligvaruhandeln.



16 MALTER MAGASIN NR 13 OKTOBER/NOVEMBER 2019

nyheter
Highland Park Valfather

Single Malt Whisky
Den 20 september lanserade Highland Park 
en specialutgåva på Systembolaget, Val-
father. Det är den tredje och sista whiskyn i 
Viking Legend-serien inspirerad av det Ork-
neybaserade destilleriets  nordiska historia.

Valfather, uppkallad efter Odin, represente-
rar de mäktigaste av de nordiska gudarna. 
Trilogin belyser den legendariska resan till 
Ragnarök, striden vid världens slut och har 
inspirerat förpacknings- och smakprofilerna 
för varje whisky.

Highland Park har samarbetat med den 
danska designern, Jim Lyngvild, en modern 
Viking Soul och ättling till Orkney’s första 
jarl, med anor från 1000 e.Kr. som fått upp-

draget att designa förpackningen.

Valfather avslutar serien i tre 
delar och är uppföljaren till de 
mycket eftertraktade Valkyrie- 
och Valknut-utgåvorna. I Viking 
Legend-serien används en del av 
destilleriets mycket begränsade 
100-procent torvmalt.

Highland Park – Valfather
Pris: 649 kr
Alkoholhalt: 47%
Volym: 700 ml
Artikelnummer: 40632

Lagavulin släpper en Offerman Edition 11 år
Nick Offerman är skådespelaren som gjor-
de den buttra och lite mystiska karaktären 
Ron Swanson i tv-serien ‘Parks and Recrea-
tion’ Under hela seriens levnad så lyfte Ron 
Swanson fram Lagavulin som den främsta 
av drycker.

Nu har Lagavulin släppt en ‘Offerman Edi-
tion’. Det är en 11 årig Lagavulin som är 
buteljerad vid 48% och utvlad av Lagavulin 
Distillery Manager Colin Gordon och Nick 
Offerman.
Enligt Offerman så letade de efter en typisk 
Lagavulin men med en karaktär där röken 
var särskilt närvarande – för att komma så 
nära själen på Lagavulin som möjligt.

750 ml kostar $74,99 i USA, osäkert är om 
den även kommer till Europa/Sverige.
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Balvenie The Week of Peat 14 yo

Macallan slår nytt
auktionsrekord!

The Week of Peat har en stillsam torvig doft 
med toner av honungskex och malt. Sma-
ken är sammetslent mjuk, torvig, väl balan-
serad rök i lätt citrus, ekig vanilj och varm 
ljunghonung. I eftersmaken dominerar den 
pyrande Speysideröken och en lång mjuk 
vanilj.

The Balvenie Story Range är en trilogi som 
lyfter fram människorna, tankarna och ex-
perimentlustan vid det berömda Speysi-
de-destilleriet. I en serie buteljeringar hyllas 
berättelserna, samtalsämnena runt lunch-
bordet och de annorlunda whiskyfaten på 
destilleriet. Först ut var 12-åriga The Sweet 
Toast of American Oak, sedan 26-åriga A Day 
of Dark Barley, och nu kommer The Week of 
Peat – Aged 14 Years.

Det tredje kapitlet i Balvenie-stories, The 
Week of Peat, tog sin början 2002 när dåva-
rande destillerichefen Ian Miller upptäckte 
att det var en veckas hål i körschemat på de-
stilleriet. Han hade just kommit tillbaka från 
en resa till Islay och ville utnyttja den lediga 
tiden till att experimentera med rökig malt. 
Han talade om saken med David Stewart 
och de var båda överens om att prova. De 
beställde en laddning torv från den lilla byn 
New Pitsligo i nordöstra Speyside och bygg-
de en torvbrännare som skulle ge malten 
extra rökighet. När den första batchen kör-
des så stod hela företaget, mältare, coopers, 
ingenjörer, marknadspersonal och kollade i 
pannan som om de aldrig hade sett whisky-
tillverkning förut.

The Balvenie Week of Peat
Pris: 799:-
Artikelnummer: 12342
Alkoholhalt: 48,3%

Den 24 oktober slog Macallan nytt auk-
tionsrekord hos Sotheby’s i London för en 
enskild flaska whisky. Whiskyn som såldes 
var ytterligare en flaska från fat #263 vinta-
ge 1926.

Just detta fat har tidigare visat sig vara en 
guldgruva för säljarna. Förra året såldes en 
flaska från samma fat för 1.2 miljoner pund. 
Idag slutade buden vid 1.5 miljoner pund!

Sotheby´s hade värderat detta objekt till 
£350,000-450,000, vilket var en grov under-
skattning skulle det visa sig.

Denna Macallan är destilleriad 1926 och bu-
teljerad vid 60 års ålder 1986. Fatet släppte 
då ifrån sig blott 40 flaskor. 12 flaskor fick 
en unik etikett designad av den italienska 
konstnären Valerio Adami, ytterligare 12 
flaskor fick en unik etikett designad av Peter 
Blake. Två flaskor såldes och fick egenhän-
digt skapade etiketter – vara en av de två 
av den irländska konstnären Michael Dillon. 
Det vad Dillons flaska som såldes förra året I 
November för 1,2 miljoner pund.
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Kilchoman Sanaig
En perfekt balans 
mellan sherry, 
bourbon och rök!
Under hösten har George Wills från Kilchoman 
åkte runt i Sverige på en bejublad whiskyturné. 
När han besökte Borlänge och whiskyklubben 
Single Malt Academy of Dalecarlia så passade 
vi på att få en intervju med honom där vi bröt 
ned deras whisky Sanaig i beståndsdelar!

ISLAY

Text: Henric Madsen
Foto: Kilchoman
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Men innan vi går in på Sanaig så berät-
tar vi lite kort om vem George är. Han 
är den äldsta sonen till Anthony Wills 
– grundaren av Kilchoman. Även om 
familjen nu mera är starkt förknippad 
med Islay och Skottland så kommer 
de ursprungligen från England. Ant-
hony grundade Kilchoman 2005 men 
då hade aldrig George en tanke på att 
han skulle jobba med Kilchoman.
 - Jag pluggade på Universitet 
och efter det började jag jobba inom 
hotellbranschen. Kilchoman var 
pappas projekt och jag hade inte 
en tanke på att börja jobba för 
honom, skrattar George. Men 
under 2013 så fick jag frågan 
om jag var intresserad av att 
börja som säljare hos Kilcho-
man. Jag sökte den lediga tjäns-
ten och fick den, flinar han. 
Men jag var faktiskt på en in-
tervju för den, skrattar han 
med glimten i ögat.

George är den äldsta bro-
dern av tre men det var 
den yngsta som började 
först på destilleriet. 
 - Vi gjorde det lite bakvänt 
kan man säga, flinar George. Peter, 
som är yngst, började på Universite-
tet men försökte komma in i whisky-
branschen på alla sätt och vis, utan 
framgång. Vår pappa sträckte ut en 
hand och tyckte att han kunde bör-
ja på Kilchoman så kunde han jobba 
ihop lite erfarenhet. James, mellan-
brodern, jobbade på ett cocktailföre-
tag i London, men kände att han ville 
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göra något annat och började då på 
Kilchoman, fortsätter han

Idag jobbar hela familjen Wills med 
Kilchoman dock på olika orter. 
 - Pappa sysslar till stor del med 
faten och mamma sköter bokföring 
och allt kontorsarbete. Jag och mina 
bröder sköter marknadsföring och 
försäljningen, berättar han.

Ingen av bröderna bor idag på Islay, 
men i framtiden så kommer de för-
modligen behöva flytta dit.
 - Det är ju något våra föräldrar 
vill naturligtvis, då både Jag och Peter 
har barn numera också, men det kom-
mer också att behövas för att hålla sig 
ajour med vad som händer på och 
kring destilleriet.

George tycker att det är lite surrealis-
tiskt att komma ut på provningsturné-
er runt om i världen där alla vet vem 
han och vad Kilchoman är.
 - Det är nyttigt att komma hem 
till frun och barnen som tar ned en på 
jorden igen, skrattar George.

Att Kilchoman i stort sett är ett famil-
jeföretag har ju också sina baksidor. 
 - När alla i familjen Wills åkte på 
semester för något år sedan så note-
rade vi att i baren på hotellet så fanns 
det några flaskor Kilchoman, och na-
turligtvis så hamnade vi där och pra-
tade whisky med bartendern.   
 Vi gav honom till och med en 

snabbutbildning om allt som är Kil-
choman.  Vi lever och andas Kilcho-
man, skrattar George.

Kilchoman Sanaig
Då Kilchoman är ett relativt ungt de-
stilleri och inte kan erbjuda en konti-
nuerlig produkt i form av en 10 eller 
12 årig whisky så fokuserar de istället 
på stora smaker i icke åldersangiven 
(No Age Statement = NAS) whisky is-
tället. 

Redan 2013 lanserade de Machir Bay, 
en whisky som är lagrad till 90% på 
bourbonfat och 10% på sherryfat,  
och som mottogs med näst intill stå-
ende ovationer. Den vann i stort sett 
alla tävlingar den ställde upp i och är 
idag ett av Kilchomans flaggskepp. 

Även om framgångarna med Machir 
Bay var lysande så ville Anthony ut-
veckla konceptet och efter att ha kom-
mit över Sherryfat från en av de bästa 
bodegorna i Spanien, Jose Y Miguel 
Martin, så beslutade de att utveckla 
en whisky som skulle få lagras till 70% 
på dessa magiska fat.

Faten är otroligt viktiga
För att skapa denna symbios mellan 
de tre stora smakerna så är kvaliteten 
på faten som ska användas otroligt 
viktigt. Kilchoman samarbetar med 
två av världens främsta fatleverantö-
rer tillika dryckesproducenter, nämli-
gen Bourbon destilleriet Buffalo Trace 

”Kilchoman Sanaig
En perfekt balans mellan sherry, 

bourbon och rök!”
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i Kentucky, USA samt bodegan Miguel 
Martin i Jarez, Spanien.

Buffalo Trace Distillery
Bourbonfaten som Kilchoman använ-
der kommer som sagt från det Ken-
tuckybaserade destilleriet Buffalo Tra-
ce. Reglera för bourbon innebär att 
deras råsprit får bara läggas på helt 
nya kolade ekfat. De lagrar sedan spri-
ten i minimum tre år för att få kalla 
den Bourbon. Då all bourbon bara får 
lagras på nya ekfat så sälj dessa efter 
lagringen, och skottarna är storkun-
der! 

Faten monteras ned i USA och fraktas 
till tunnbinderierna i Skottland för att 
monteras ihop till Hogsheads, fat som 
rymmer 200 liter. Det är dessa fat Kil-
choman lagrar mycket av sin whisky 
till Sanaig i.

Bodega Miguel Martin
Sherryfaten kommer från Miguel Mar-
tin som har flera andra kunder i Skott-
land, bland annat det Speyside-beläg-
na destilleriet Glenfarclas. 

Enligt George Wills så försökte hans 
far, Anthony Wills, att få tillgång till fat 
från Miguel Martin i ett tidigt skede 
när de funderade på att börja lagra sin 
whisky på sherryfat, men han hade 
svårt att få in foten hos företaget. 

Anthony som känner John Grant, de-
stillerichef på Glenfarclas, kontaktade 
honom om han kunde hjälpa till med 
att få tag på fat, men John ville inte 
gärna dela med sig kontakten och 
nonchalerade Anthony förfrågningar.

Något år efteråt stötte Anthony på Ge-
orge Grant, John´s son, på en mässa 
och frågade då honom istället om han 
kunde förmedla kontakten, vilket han 
gladeligen gjorde!
 - John fick aldrig reda på att Kil-
choman nu också köpte fat från Mi-

guel Martin förens han var på besök 
på destilleriet på Islay och kände di-
rekt igen de berömda faten från Jerez! 
skrattar George Wills. 

LAGRAD SHERRY
Det finns en missuppfattning bland 
whiskyälskare vad ett sherryfat är 
för något. Många tror att faten som 
whiskybranschen använder har ingått 
i Solerametoden, något som är full-
komligt inkorrekt. Faten som används 
till Solerametoden är mycket gamla, 
ibland över 200 år och en respektabel 
bodega skulle aldrig komma på tan-
ken att sälja dessa dyrgripar.

Istället så har destillerierna i Skottland 
avtal med någon av de spanska tunn-
bindarna, tonelería, som levererar fat 

efter en rad specifikationer. Det kan 
vara allt från speciella rostningsgra-
der, vilken typ av sherry som fatet ska 
fyllas med.

Sherryn lagras sedan mellan sex må-
nader till två och ett halvt år. När fatet 
är klart så töms det och skeppas till 
Skottland. Sherryvinet återanvänds till 
en rad fat till innan det destilleras till 
sherry brandy eller görs om till vinä-
ger. Det är inte slumpen som har gjort 
att en av de största fatleverantörerna 
också är en av de största vinägerpro-
ducenterna.  
 - Fördelen med att använda 
Sherryfat är att en del av de skarpa 
kanterna på whiskyn, som kanske 

”Fördelen med sherryfat är att de 
rundar av de skarpa kanterna från 

bourbonfatslagringen ”



24 MALTER MAGASIN NR 13 OKTOBER/NOVEMBER 2019

2019
SANAIG BUTELJERAD VID 5ÅRS ÅLDER

1908
EKEN SLÅR ROT OCH BÖRJAR VÄXA

100
EKEN VÄXER i 100 år innan den 

fälls

3
EKÄMNENA TORKAR I tre år innan

de monteras till fat

3
Sherry lagras på faten i tre år 

5
faten fylls med Kilchoman NEW 

make och lagras i fem år  
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finns kvar efter en bourbonfatslag-
ring, försvinner, förklarar George. Is-
tället får man en mjukare, fruktigare 
whisky.

Ung whisky, men stora 
smaker
Både Machir Bay såväl som Sanaig är i 
grunden femårig whisky och om man 
jämför dessa bredvid varandra så in-
ser man hur betydelsefulla faten verk-
ligen är. 
 - I Sanaig så hittar du ett djup 
av smaker som inte finns i Machir Bay, 
förklarar George. Här finns självklart 
sherrytonerna såsom russin och dad-
lar, men det finns också en komplexi-
tet med chokladtoner och i en väldigt 
bra balans med de rökiga tonerna, 
fortsätter han.

PRISBELÖNT WHISKY
Sanaig tog världen med storm och den 
vann titeln ’Bästa Non-Age Statement 
whisky’ 2016 i den Brittiska National 
Wine & Spirits Awards och den vann 
ju också Henrik Aflodals Whisky-VM 
här i Sverige förra året.
 - Att Sanaig vinner priser är ju 
fantastiskt, utbrister George. Det blir 
som ett kvitto på att vi arbetar på rätt 
sätt med vår whisky. Vi har alltid fo-
kuserat på kvaliteten på vår whisky 
framför hur gammal den är och vi bu-
teljerar bara det som är absolut bästa, 
säger George. 
 
Kilchomans inriktningar
I grunden så har Kilchoman två distink-
ta inriktningar. För det första så har de 
sina buteljeringar som de har kallat 
’100% Islay’ där allt korn som används 
kommer från deras egen gård. Det är 
ytterst få destillerier i Skottland som 
kan skapa en sådan whisky. Dessa bu-
teljeringar är begränsade utgåvor som 
släpps endast en gång per år. 

Sällsyntheten ligger i att de inte har 

tillräckligt med åkermark på Islay
 - Vi kan inte odla mer korn än vi 
gör idag, säger George. Vi får ungefär 
200 ton per skörd och det är allt som 
våra åkrar klarar av att levererar, och 
det börjar bli svårt att hitta nya går-
dar eller fält att bruka då det inte bara 
är vi som odlar vårt eget korn, suckar 
han. 

Kornet till sina andra buteljeringar kö-
per den in från grossister på fastlan-
det, men de mältar det hos Port Ellens 
Maltings på Islay.
 - Vi har samma ppm-halt som 
Ardbeg men sättet vi destillerar på så 
får vi en mindre rökig whisky berättar 
George. 

Namnet Sanaig
Namnet har de, som många andra 
destillerier, hämtat från geografiska 
närhet. Strax nordöst om destilleriet 
finns det ett inlopp som heter just Sa-
niag. Andra namn som är besläktade 
med Kilchoman är ju Loch Gorm – ett 
sherrymonster från destilleriet som 
har fått sitt namn från den mörka söt-
vattensjön där de tar sitt vatten ifrån. 
Machir Bay är en strandremsa strax 
väster om Kilchoman. 
 - Vi är ju som sagt inte unika i 
vårt sätt att använda namn från plat-
ser i vår närhet, skrattar George. Kil-
dalton-trion (Laphroaig, Lagavulin och 
Ardbeg) har ju gjort det i generationer. 
Och än finns det gott om platser som 
vi skulle kunna använda, skrattar han 
avslutande.

”Vi fokuserar på kvaliteten 
på vår whisky framför

åldern på den”
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När vi besöker Skottland och dess fantastiska destillerier så tar vi en hel del foton. 
Några av dessa foton har vi nu valt att sälja i limiterade, handnumrerade, exem-
plar. Alla bilder är tagna av vår Chefredaktör Henric Madsen

Tavlorna kostar 995 kr/styck inkl frakt och de finns endast i 10 exemplar vardera. 
Måtten är 50x70 cm och levereras utan ram. När de är slut så är de slut! Maila till 
oss så berättar vi mer och skickar dig en digital folder där alla foton är samlade! 

whiskykonst@maltermagasin.se

02: Amber light
Arran Distillerys Mash Tun i fantastiskt ljus från 
solens strålar. Bilden är tagen i April 2019. 
 
Detta foto finns endast i 10 exemplar och varje 
bild är handnumrerad. 
 
Mått 50×70 cm. Levereras utan ram.

01: Corry at Corry
Ardbeg Corryvreckan vid Corryvreckan. 
Foto taget i April 2019 på plats vid en av 
världens största malströmar, Corryvreckan, 
strax norr om ön Jura i Skottland. 
 
Detta foto finns endast i 10 exemplar och 
varje bild är handnumrerad. Mått 50×70 
cm. Levereras utan ram.

Whisky-
konst!

01: Corry at Corry

995:-

02: Amber Light

995:-

3kvar
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03: Cleric

995:-
01: Corry at Corry

995:-

02: Amber Light

995:-

03: Cleric
New Make som porlar ur Spirit Safe på Jura. Foto 
taget i April 2019 på plats vid destilleriet på ön Jura 
i Skottland. Förr kallades New Make, råspriten, för 
Cleric. 
 
Denna finns endast i 10 exemplar och varje bild är 
handnumrerad. 
 
Mått 50×70 cm. Levereras utan ram.

3kvar



28 MALTER MAGASIN NR 13 OKTOBER/NOVEMBER 2019

I Europa finns det i grunden tre rik-
tigt viktiga whiskymässor som man 
någon gång bör besöka om man är 
en inbiten whiskynörd! Dessa är ‘The 
Whisky Show’ i London, ‘The Whisky 
Fair’ i Limburg och så ‘Whisky Live’ i 
Paris. 

Vi på Malter Magasin har tidigare va-
rit flitiga besökare på både London-
mässan såväl som Limburg, men i år 
var första gången vi besökte Whisky 
Live Paris.

Anledningen till att vi inte har besökt 
mässan tidigare beror på främst två 
saker. För det första så är man ganska 
trött efter tre dagar på The Whisky 
Show i London, som är helgen innan 
Parismässan. För det andra har for-
matet på mässan tidigare sett annor-
lunda ut.

Arrangören av Whisky 
Live i Paris är en av de 
största och viktigaste im-
portörerna av whisky i 
Europa, nämligen La Mai-

Text: Henric Madsen
Foto: Whisky Live Paris
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det baguetter att tillgå lite överallt på 
mässgolvet.

Rhum Gallery
För den som vill utforska andra sprit-
drycker än whisky så hade de i år en 
hel egen sektion enbart för romen-
tusiasterna. Alla stora rompersonlig-
heter var naturligtvis på plats så som 
Alexandre Gabriel, Ian Burrell, Luca 
Gargano med flera. 

Cocktail Street
Som om inte en gigantisk whiskymäs-
sa och en egen sektion för rom räcker 
så har de också en stor utomhussek-
tion som är dedikerad för drinkar – 
Cocktail Street.

Här är det ett myller av bartenders 
som kan mixa till vilken cocktail som 
helst. 

Som besökare var det ett skönt av-
brott att lämna whisky och rom för en 
stund och ”rensa” paletten med en 
fräsch drink!

Mat på mässan
Om man blev hungrig under mässan 
så fanns det ett digert utbud av olika 
food trucks som erbjöd allt från ste-
nugnsbakad pizza till falafelwraps.

Butiken
På plats vid mässan så har La Maison 
du Whisky en mässbutik som på för-

son du Whisky i Paris. Förutom att 
vara importör så har de också en stor 
whiskybutik i hjärtat av Paris, bara ett 
stenkast ifrån presidentens bostad.

Förr så anordnade LMDW en egen 
mässa på sidan om Whisky Live med 
de varumärken som var unikt knutna 
till butiken. För några år sedan slog 
de ihop sin egen mässa med Whisky 
Live och skapade då Europas största 
whiskymässa. 

Whisky Live Paris 2019 var ett enormt 
arrangemang med fler utställare än 
någonsin. Det som är unikt med den-
na mässa är att här hittar du whisky 
från hela världen! Här är Frankrike, Is-

rael, Tyskland, Japan, Taiwan m.fl. re-
presenterade. Självklart finns ju näs-
tan alla destillerier från Skottland på 
plats också!

Förutom att prova whisky så får du 
också möjlighet att träffa och prata 
med några av branschens mest intres-
santa och kunniga namn. I år så var 
raden av kända whiskypersonligheter 
näst intill ändlös! 

I motsatts till mässor i Sverige så när 
du väl har löst biljett så får du prova 
allt på mässan gratis. De serverar 1 cl 
av varje sort och det finns spottkop-
par vid varje utställare. Vatten och 
naturligtvis på franskt manér så finns 

15.100
deltagare på 

whiskymässan

184
utställare från

35
olika länder

255
exklusivt nya 

produkter

50
Masterclasses

24.000
deltagare under 

fyra dagar på 
Cocktail Street

Om man jämför Whisky 
Live Paris med The 

Whisky Show i London 
så är det näst intill 
målfoto som gäller!
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middagen är fylld med unika butel-
jeringar enbart för mässdeltagarna. 
Men här gäller det att vara snabb! 
Mycket säljer slut redan den första 
timmen så om du är ute efter en unik 
Caroni eller Chichibu så gäller det att 
först häng på låset till mässan och se-
dan skynda sig in för att hamna först i 
kön till butiken. 

Förra året så var butiken och mässan 
separerade vilket resulterade i att en 
del folk struntade i att köpa mässbil-
jetter utan istället stod först i kön till 
butiken, länsade hyllorna på allt unikt 
och slog helt sonika upp en egen butik 
längre bak i den ringlade kön till mäss-
san och sålde buteljerna för det tre 
dubbla priset.

Masterclasses – unika provningar
Självklart så erbjuds det masterclas-
ses, dvs provningar, på mässan. Men 
i motsatts till vad som är vanligt på 
andra mässor så är alla provningar på 
Whisky Live gratis! Nackdelen här är 
att man kan inte säkra sin plats genom 
att boka utan man får ställa sig i kö, går 
man dock dit tidigt så får man plats. 

Biljetter
De erbjuder en rad olika biljetter till 
mässan. En-dagars och två-dagars 
med eller utan tillträde till Rhum Gal-

Restips!
Flyg
Att ta sig till Paris är ju inte direkt 
svårt. Direktflyg går naturligtvis 
snabbast och är i detta fal ofta 
det billigaste alternativet.

Då vi rekommenderar att man 
bor i närheten av mässan så är 
det smidigast att flyga till Charles 
De Gaulle flyplatsen och sedan 
ta ett snabbtåg, RER B, till Gare 
du Nord.

Hotell
När det kommer till hotell så re-
kommenderar vi att man bor i 
närheten av mässan. Tunnelba-
nan på natten går via Gare du 
Nord, vilket man helst ska avstå 
ifrån.

Holiday Inn Express Paris
Canal de la Villette
68 Qua De La Seine Zac Du Bas-
sin De La Villette

Holiday Inn är ett budgethotell 
men ändå med en relativt hög 
standard på både rum såväl som 
frukost. 

Holiday Inn Express Paris - Paname Brewing Company

På andra sidan kanalen från ho-
tellet så finns en mysig brygge-
ripub som serverar bra pubmat 
och pinfärsk öl!

Paname Brewing Company
41 bis Quai de la Loire, 75019 Pa-
ris, Frankrike

Vill du bo ännu närmare mäss-
san så hittar du det fyrstjärniga 
Hôtel Forest Hill Paris - La 
Villette på andra sidan parken 
La Villette. Notera att det är fyr-
stjärnigt med en Parisisk-mått-
stock!

Turistskatt
Vid utcheckning så tillkommer 
en extra avgift, en turistskatt, 
som är mella 1-3,5 euro/person 
och natt. Gäller alla resenärer 
över 12 år.

Valuta
I Frankrike så gäller Euro som va-
luta och man kan med fördel be-
tala med kort överallt.
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lery. Men det finns också VIP-biljetter 
som verkligen ger dig All Access till alla 
områden, också till VIP-hyllan. Det är 
en egen våning för alla utställare samt 
till de som har VIP-biljett. Här fanns 
det lite mer exklusiva whiskysorter att 
prova som inte finns nere på mässgol-
vet.

La Villette
Lokalen som mässan hålls i är en 
enorm hall som stod klar år 1860. Ur-
sprungligen så användes dessa lokaler 
till slakterier som försåg den växande 
staden Paris med kött. Bland slaktarna 
så kallades huset för ”Cité du Sang” - 
Staden av blod. 

Utrymme för pressen
Om du är på mässan som journalist el-
ler bloggare och innehar ett presskort 
så finns det flera olika utrymmen där 
du ges möjlighet att intervju eller skri-

va under lite tystare omständigheter.

Rekommenderar ni ett besök på 
mässan nästa år?
Absolut! Men om man jämför Whisky 
Live Paris mot The Whisky Show i Lon-
don så är det näst intill målfoto som 
gäller!

Whisky Live är större till ytan med fler 
internationella utställare och ett stör-
re utbud av andra spritsorter men The 
Whisky Show erbjuder istället fler äld-
re och unika buteljeringar av Skotsk 
Single Malt.

Men personligheterna då? Jo i Lon-
don så är det ingen brist på Skottar 
och whiskykändisar, men i många 
fall så är det de som jobbar mot 
den inhemska marknaden som 
man möter där. I Paris däremot så 
träffar man på de som vi kanske är 

mer bekanta med, de som är Interna-
tional Brand managers eller liknande.

Om du bestämmer dig för att resa till 
Paris och Whisky Live 2020 så rekom-
menderar vi att du köper biljetter ti-
digt! VIP-biljetterna tog slut i ett nafs 
till årets mässa. 

Mässans datum är 26 - 28 September 
nästa år och biljetter släpps i Februari 
- Mars. Ses vi där?
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Nyligen lanserade Mackmyra Destilleri världens första 
whisky som har tagits fram med hjälp av AI-teknologi, 
Artificiell Intelligens. De gjorde detta i samarbete med 
Microsoft och den finska teknikkonsulten Fourkind. 

Tidigare har fokus inom AI-utveckling legat på att arbeta 
fram teknologi som byter ut människor mot robotar, men 
nu skiftas fokus mot att istället utveckla AI som ett kom-
plement i arbetet istället. 

Text: Henric Madsen
Foto: Mackyra & Microsoft

kanske   har
whisky
blivit
smart? 
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Just att Mackmyra är först ut att använ-
da denna nya teknologi vid whiskyska-
pande passar ju väldigt bra med tanke 
på deras egen slogan ’Pionjärer inom 
svensk whisky’. 

När nyheten presenterade att AI hade 
vart med och skapat denna utgåva så 
startade en hel del diskussioner om 
hur man kan ha gjort det samt om det 
verkligen skulle vara rätt väg att gå 
för whiskyindustrin som helhet – en 
bransch där stora delar av det tradi-
tionella hantverket har blivit utbytt 
mot datorer och givare. 

Mackmyra, Microsoft och Fourkind 
bjöd in svensk, såväl som internatio-
nell press till ett lanseringsevent där 
de verkligen förklarade varenda as-
pekt hur just denna whisky har blivit 
skapad. 

AI används vid selektering – inte 
destillering
Det Mackmyra har gjort är att de har 
skapat två maskininlärningsmodeller 
och försett dessa med en rad olika pa-
rametrar såsom befintliga recept, sälj-
data, fatlager, kundpreferenser och 
recensioner. 

För att förstå hur denna AI-process 
fungerar så kan man tänka att det är 
två olika delar som kommunicerar 
med varandra. Först ger man systemet 
alla data man vill att det ska behand-
la. Sedan sätter man upp de aspekter 
man vill att det ska ta hänsyn till. När 
det är klart så börjar den första delen, 
Generatorn, att skapa ett recept som 
den sedan bollar över till den andra 
delen, Diskriminatorn. 

Det diskriminatorn gör är att ifrågasät-
ta om det är ett bra recept eller inte. 
Om den anser att det inte är det så 
skickas det tillbaka till Generatorn för 
att förfinas. När koncensus uppstår 
mellan de två delarna så godkänns 
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receptet och skickas vidare till Master 
Blendern.
Om detta skulle göras av två människor 
så skulle det vara en otroligt tidskrä-
vande process, men i AI-systemet så 
är framtagandet, överläggningen, dis-
kussionen och presentationen över på 
några sekunder om inte hundradelar.

Att processa all denna information 
tar naturligtvis enorma mängder 
datakraft i bruk och det är här som 
Microsoft kommer in. All denna pro-
cessorkraft finns i Microsofts moln-
plattform Azure och deras AI cognitive 
services. Resultatet blev över 70 mil-
joner olika recept som systemet förut-
spådde skulle kunna bli populära och 
hålla högsta kvalitet.

70 miljoner är ganska många recept 
att gå igenom så det de gjorde var att 
de körde alla dessa recept en gång till 
igenom system, och sedan igen och 
igen. Till slut så var de framme vid en-
dast några tusen recept som systemet 
hade förfinat.

Master Blenderns roll
När AI-systemet hade gjort sin selek-
tion så var det dags för Mackmyras 
CFO, Chief Nose Officer, Angela D´Ora-
zio att skrida till verket. Hon gick ige-
nom recepten och utvärderade vilka 
som skulle vara möjliga att genomföra 
inom överskådlig tid och satte sedan 
igång med att blanda till en rad olika 
whiskys.
  - När jag är klar med ett 
testrecept så får resten av de som job-
bar på Mackmyra också komma och 
prova och lämna omdömen, berättar 
Angela.

Tillsammans kom de fram till ett re-
cept som de tyckte var riktigt bra 
och spännande. De skred till verket 
och skapade den buteljering som de 
släppte i September i år. 

Kommer AI ta över?
På frågan om detta kommer att vara 
det nya arbetssättet som Mackmyra 
i framtiden ska använda sig av för att 
skapa alla sina buteljeringar så med-
delar Angela att det kommer det inte. 

Men det kommer att användas som 
ett verktyg av många andra.
 - Att jag skulle luta mig tillbaka 
och bara använda AI är otänkbart, sä-
ger Angela. Men som ett extra verktyg 
att skapa idéer är det helt klart intres-
sant. Vi kommer att använda oss av 
fler av dessa recept vi har fått, och vi 
kommer också att ta fram flera recept 
i framtiden, avslutar hon.

Ögonblicksbild
När det kommer till de 70 miljoner 
recepten som systemet levererade så 
var det ju till stor del en ögonblicks-
bild från hur lagret såg just då hos 
Mackmyra. 

Vid samtal med utvecklaren Jarno 
Kartela från Fourkind så kom det fram 
idéer om hur man skulle kunna få en 
mer rättvis bild av lagret. En av idéerna 
är att placera datachip i varje enskilt 
fat i lagret som kan mäta alkoholstyr-
ka och göra kemiska analyser på hur 
whiskyn förändras i faten. AI skulle se-
dan kunna använda realtidsinlärnings 
och ge nya recept som är baserade på 
helt aktuella data. Men som sagt, det 
vara bara en idé…
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Julklappstips
för whiskyälskaren!
Julklappstips

för whiskyälskaren!
Julklappstips

för whiskyälskaren!
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Julklappstips
för whiskyälskaren!
Julklappstips

för whiskyälskaren!
Julklappstips

för whiskyälskaren!
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Star Wars Stormtrooper Karaff
(Coolstuff.se)

299:-

Malt Whisky Yearbook
(Bokus.se)

168:-

Orrefors City Iskuber 4-pack
(Cervera)

249:-
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450:-

Whisky & Water Bath & 
Shower GeL
(Åhlens)  
          279:-

380g navy tartan, marinblÅ
(ÅHLENS)    
                   1495:-
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Aberlour
a´bunadh

Ett riktigt sherrymons-
ter från hjärtat av Speysi-
de! Utan ålderangivelse 
men extremt bra. Bra jul-
klapp till den som redan är 
försjunken i maltdjungeln, 
kanske för kraftfull för ny-

börjare.

59,5% | Nr: 445 | 659:-

The GlenAllachie
15 år

En bra whisky att ge bort 
till den som har börjat 

intressera sig för  denna 
ädla dryck. Högkvalita-
tiva sherryfat gör detta 

till riktigt bra whisky och 
kommer garanterat att 

uppskattas! 

46% | Nr: 80410 | 898:-

Loch Lomond
17 år Organic

Detta är lite av en doldis 
på Systembolaget! Det är 
en 100% ekologisk single 
malt från Loch Lomond. 

Imponerade 17 år gammal 
och buteljerad vid fatstyr-
ka!  En riktigt vaniljbomb! 

54,9% | Nr: 40249 | 699:-

Glengoyne
21 år

Klassisk Gå-bort-pre-
sent till den mer inbitna 
whiskyfantasten. Elegant 
sherrywhisky som kom-

mer i en rejäl presentför-
packning.

43% | Nr: 20488 | 1399:-

Kluckande
klappar!Kluckande
klappar!Kluckande
klappar!
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Glenlivet
Nàdurra

Detta är Glenlivet på ste-
roider! En riktigt enorm 

sherrywhisky från ett 
av Speysides största de-
stillerier. Kanske System-
bolagets mest prisvärda 

whisky? 

60,2% | Nr: 85625 | 499:-

Ardbeg
Uigeadail

Här blandas rök och sherry  
i ett kraftpaket från Islay-

destilleriet Ardbeg. 
Om man är ovan med 

rökig whisky kan denna 
vara lite svår att ta till sig 
i början. Perfekt till den 

whiskytokiga!

54,2% | Nr: 10407 | 725:-

High Coast
Berg

Den enda svenska whiskyn 
i denna samling. Här har 
High Coast Distillery lyck-
ats exceptionellt bra med 

att lagra sin whisky på 
PX-sherryfat. Perfekt jul-

klapp till den kräsne!

 
50% | Nr: 84917 | 549:-

Aberfeldy
16 år

Detta är en perfekt whisky 
att ge bort till den nyin-
vigde whiskyfantasten 

som kanske provat den 12 
åriga varianten men ännu 
inte bekantat sig med de 
äldre utgåvorna. Prisvärd 
16 åring som inte har en 

förnimmelse av rök. 
40% | Nr: 10109 | 599:-
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Gin och Tonic-glögg 500 ml från Swedish Tonic
(Cervera)

69:-

Swedish Tonic Shaker
(Swedish Tonic)

449:-
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Whiskyglas 27cl - Eva Solo
(Cervera)

279:-

Drink Specific Sour 
Glas 21,7 cl 2-pack
från Riedel
(Cervera)

349:-

Drink Specific Rocks Glas 28,3 cl 2-pack 
från Riedel
(Cervera)

349:-
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Single Casks 2019
Text: Henric Madsen     Foto: Plantation
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Single Casks 2019
Text: Henric Madsen     Foto: Plantation
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har valt ut exceptionellt vällagrad rom 
och flyttat över denna till ett tredje 
fat för att trolla fram nya, och ibland, 
oväntade smaker.
 - Visst handlar det mycket om 
att säkra upp bra fat men man kan 
också säga att detta är ett kunskapsut-
byte mellan två Master Distillers där 
resultatet är något som vi delar med 
våra kunder, sade Alexandre Gabriel 
på en pressträff i oktober. Vi får möj-
lighet att diskutera hur smaker och 

dofter uppstår och vi byter hela tiden 
idéer kring hur man skulle kunna änd-
ra på saker för att driva utvecklingen 
framåt, vilket är väldigt kreativt och 
inspirerande fortsätter Gabriel.

Att det är ett aktivt samarbete mel-
lan destillerierna framgår när man får 
reda på att Alexandre har själv besökt 
alla sin samarbetspartners och varit 
med och valt ut vilka fat som skulle 
användas till detta projekt.
 - För att matcha den lagrade 
rommen från Trinidad så valde vi ett 
first fill bourbonfat som har lagrat 
rökig whisky i åtta år, säger Anthony 
Wills från Kilchoman. 

Alexandre flikar in och förklarar att för 
en cognacproducent, som han också 

är, så är rök främmande.
 - Det är lite som elefanten i 
rummet, vi använder ju aldrig rök i 
våra produkter så det var ett spän-
nande möte mellan den snälla, runda 
chokladsmaken som vår rom från Tri-
nidad har och introducera den rökiga 
karaktären, säger Alexandre
 - För att vara precis så är den-
na buteljering först lagrad på Trinidad 
i 15,5 år sedan förflyttad till Frankri-
ke och lagrats ytterligare 6 år i ett 

cognacsfat, 
därefter har 
den fått en 
finish i fyra 
månader i 
detta röki-
ga fat från 
Kilchoman, 

klargör Alexandre.

Teeling Distillery från Irland an-
vänder däremot inte rök för att 
torka sitt korn utan de använder 
den traditionella irländska metod 
vilket är varmluft. De valde ut ett 
fat som tidigare hade innehållit 
whiskey tillverkad på kristallmalt 
1991. 
 - Irländsk whiskey är ju 
av tradition vanligtvis väldigt 
fruktig, men genom att använda kris-
tallmalt så ökade vi på fruktigheten 
enormt. Och mötet mellan vår fruk-
tiga whisky och den enormt kraftfulla 
rommen från Jamaica blev riktigt häf-
tigt och lyckat.

”Detta är också ett kunskapsutbyte 
mellan två Master Distillers”

Vi har ju tidigare skrivit om rompro-
ducenten Plantation och dess karis-
matiske ägare Alexandre Gabriel. 
Förra månaden så var han på besök i 
Sverige inför lanseringen av 2019 års 
utgåvor av deras unika Single Cask 
buteljeringar.

Den 10 oktober så släpptes inte min-
dre än nio olika unika buteljeringar på 
Systembolaget där Plantation har vi-
dareutvecklat sin dubbellagrings tek-
nik till nya höjder. 

De mest omtalade 
versionerna i denna 
lansering var förmod-
ligen samarbetena 
mellan Plantation och 
det skotska destilleriet 
Kilchoman samt det irländska destille-
riet Teeling.

Single Cask Programme
För att få tillgång på bra fat så har 

Plantation utvecklat 
ett globalt samar-

bete mellan oli-
ka destillerier 
där de byter 
fat med var-
andra för att 
kunna skapa 

nya spännan-
de smaker. 

D e t t a Single Cask Programme är 
en förlängning på det utbytet där man 
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Anthony Wills - Kilchoman Distillery, Alexandre Gabriel - Plan-tation och Rob Caldwell - Teeling Distillery
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Trinidad1997 Saint Lucia2010
Denna rom har fått en slutlagring i 4 
månader i ett fat som tidigare innehållit 
rökig Kilchoman. Man kan tycka att fyra 
månader är kort tid, men med tanke på 
hur kraftfull rökdoften hos Kilchoman så 
var det alldeles lagom. Rommen fick en 
härlig touch av rök, men det tog aldrig 
över.

 
Doft:  Stor doft med mycket mörk 

choklad - 70%. Här finns också en 
påtaglig doft som påminner om 
blött läder - lite muskig doft. För-
vånansvärt så är det väldigt lite 
rök i doften, men den är helt klart 
närvarande.

Smak: En väldigt sträv smak - lite 
åt kalkhållet. Komplex med frukt 
och svaga kryddor. Svag, svag 
rök i bakgrunden men inget som 
tar över på något sätt.

Finish: Medellång finish med en 
hel del choklad. Lädertonen åter-
kommer med en hel del sötma.

Saint Lucia 2010 har fått en slutlagring 
på något Plantation kallar ’Renegade 
Barrel N°2’ - ett fat gjort på kastanjeträd.
Kastanjeträdet liknar i form och storlek 
arter i eksläktet - Quercus och blir nästan 
lika gamla, men växer snabbare till full 
storlek. 

Doft:  Stor doft fylld av tropisk frukt 
såsom grapefrukt, mango, papaya. 

En del görna äpplen finns här ock-
så. Tydlig fatkaraktär med en hel 
del kryddighet.

Smak: Mycket smak med russin 
och krusbär. En hel del kryddor 
finns här också med salvia och 
kanel som de mest framträdande. 
Den har också en väldigt påtaglig 
ekighet.

Finish: Lång finish med tydlig 
fatkaraktär. Smaken dröjer sig 
kvar länge. Kryddigheten finns 
kvar ända in på upploppet!

Single Casks 2019

Plantation Single Cask 2019: Saint Lucia 
2010
Ursprung: Saint Lucia | Alkoholhalt: 53,6 % 
| Lagringstid: ca 8 år – Bourbonfat 7,5 år, 
Cognacsfat: 1 år | Renegade Barrel N°2 (Kas-
tanj) fat: 6 mån | Vol: 70 cl

Plantation Single Cask 2019: Trinidad 1997 
Kilchoman Whisky
Ursprung: Trinidad | Alkoholhalt: 45,2 % 
| Lagringstid: 22 år – Bourbonfat 15,5 år, 
Cognacsfat: 6 år, Kilchoman peated whisky 
cask: 4 mån | Vol: 70 cl | Pris: 849kr | Antal: 
199 st | Artikelnummer: 40590
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Single Casks 2019
Panama2006 Jamaica2009

Här har Plantation använt sig av Muscat 
fat för slutlagringen. Det framgår dock 
inte exakt vilken typ av Muscatfat de har 
använt. Men med tank på smakprofilen 
så gissar vi att faten tidigare har inne-
hållit det tunga söta Muskatvinet från 
Spanien eller Italien.

Doft:  Till en början var denna väl-
digt sluten. Men med lite värme och 

tid så framträder en hel del kokos, 
röda äpplen och persika.

Smak: Väldigt fruktig smak med 
massor av mango, persika. Här 
finns också choklad, kanel och 
peppar.

Finish: Lång finish med en hel del 
fatkaraktär och en väldigt balase-
rad frukt.

Tokajvinerna var förr hett eftertrakta-
de av de ryska tsarerna och är än idag 
ett mycket uppskattat och eftersökt vin. 
Det är ett sött vitt vin som kommer från 
Ungern och kan härledas ända tillbaka 
till 1500-talet. 

Doft: Blandningen av det söta, stora To-
kajvinet tillsammans med den enorma 

karaktären som är Jamaicansrom 
gör så att glaset n ästintill explode-
rar av dofter.  Banan, röda äpp-
len, mycket vanilj och en riktigt 
härlig blommighet.

Smak: Stor smak fylld av en här-
lig ananas, pigg citrus, len ho-
nung och mustig grape. 

Finish: Imponerande bra! Vi har 
en förkärlek till rom från Jamaica 
och denna når verkligen nya höj-
der med ett och ett halvt år på To-
kajfat. Riktigt, riktigt bra!

Plantation Single Cask 2019: Jamaica 2009 
(CRV) Tokay Cask
Ursprung: Jamaica | Alkoholhalt: 42,6 % | 
Lagringstid: 10 år – Bourbonfat 7,5 år, Cog-
nacsfat: 1 år, Tokay wine cask: 1,5 år | Vol: 
70 cl | Pris: 899 kr | Antal flaskor: 199 | Arti-
kelnummer: 40588

Plantation Single Cask 2019: Panama 2006 
Muscat Cask
Ursprung: Panama | Alkoholhalt: 41,9 % | 
Lagringstid: 13 år – Bourbonfat 10 år, Cog-
nacsfat: 2 år, Muscat Cask: 1 år | Vol: 70 cl 
| Pris: 899 kr | Antal flaskor: 199 | Artikel-
nummer: 40595
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Jamaica1999 Guyana             2008
Denna rom gav ett bestående intryck 
som en rent utsagt fantastisk julrom! 
Den har lagrats på någon Plantation 
kallar Zebra-fat vilket är fat gjorda av 
kastanj- och akaciaträ. Denna kombi-
nation tillsammans med grundrommen 
från Guyana har trollat fram de mest 
fantastiska jularomerna vi har noterat i 

någon dryck någonsin!

Doft:  Det första som vi noterade 
var en påtaglig nyans av peppar-
kakor - kryddnejlika, ingefära och 
kanel! Det finns också en hel del 
krispig nougat och en rund fin trä 
ton.

Smak: Här återfinns pepparka-
korna igen, och det med besked! 
Men det finns också en hel del 
fruktiga och träiga inslag. En viss 
pepprighet också. 

Finish: Lång finish med en tydlig 
kanelton och en hel del fat.

Detta är också ett samarbete med en 
whiskyproducent, denna gång från Ar-
ran. Här har rommen lagrats i ett år på 
whiskyfat - vilket visar att Arran är en 
lite ”delikatare” whisky än tillexempel 
Kilchomans rökexplosion. 

Doft:  En absolut enorm doft, klassisk 
jamaicanskstorhet som verkligen lyfts 

av touchen av whiskyn. Här kom-
mer det en fruktkorg med banan, 
mango, citrus. En stor kryddig 
doft med ett sött avslut.

Smak: Även om den har en söt 
doft så är detta en torr rom. Allt 
annat som doften signalerar åter-
finns i smaken. Banan och mynta 
är tydligast men det finns en lite 
touch av rök i bakgrunden också. 

Finish: Riktigt lång finish med 
mycket frukt och banan. Fantas-
tiskt bra!

Plantation Single Cask 2019: Guyana 2008 
Zebra Cask
Ursprung: Guyana | Alkoholhalt: 47,1 % | 
Lagringstid: 11 år – Bourbonfat 9,5 år, Cog-
nacsfat: 1 år, Zebra Cask: 6 mån | Vol: 70 cl | 
Pris: 899kr | Antal flaskor: 199 | Artikelnum-
mer: 40591

Plantation Single Cask 2019: Jamaica 1999 
(MMW) Arran Whisky
Ursprung: Jamaica | Alkoholhalt: 46,7 % | 
Lagringstid: 20 år – Bourbonfat 17 år | Cog-
nacsfat: 2 år | Arran Whisky cask: 1 år | Pris: 
1099 kr | Antal flaskor: 199 st | Artikelnum-
mer: 4059001 | Lansering: 10/10 – 2019

Single Casks 2019
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Single Casks 2019
Peru2010

Plantation Single Cask 2019: Panama 27 YO 
Teeling Whiskey Cask
Ursprung: Panama | Alkoholhalt: 51,1 % 
| Lagringstid: 27 år – Bourbonfat 25 år, 
Cognacsfat: 1,5 år | Teeling Whiskey Cask: 
6 mån | Färg: Bärnsten | Vol: 70 cl | Pris: 
999 kr | Antal flaskor: 199 | Artikelnummer: 
4059401| Lansering: 10/10 – 2019

Plantation Single Cask 2019: Peru 2010
Ursprung: Peru | Alkoholhalt: 43,6% | Lag-
ringstid: 9 år - Bourbonfat 7 år, Cognacsfat: 
1 år | Vit Pineau des Charentes fat: 1 år | Vol: 
70 cl

I Sverige så är vi kanske inte så bekanta 
med Pineau Des Charentes men det är en 
blandning av färsk druvjuice och olagrad 
Cognac som sedan lagras tillsammans. 
Plantation har använt dessa fat för att 
lagra denna rom från Peru i ett år.

Doft:  Konstigt nog så är det första vi 
kände på doften en tydlig lakritston. 

Det finns en svag rök ton i bakgrun-
den tillsammans med en del tro-
pisk frukt. 

Smak: En svag nougat smak 
kommer först sedan följt av härlig 
kryddighet i form av kryddnejlika 
och ingefära
 
Finish: En riktigt bra finish med 
en frisk pepparmint touch på slu-
tet. 

Ålderstigen rom från Panama som har 
fått en kyss av irländsk whiskey! En rik-
tigt bra kombination kan vi meddela. 
Detta är också en av de starkare butel-
jeringarn i detta släpp och som vi vet så 
är det ofta mer smak och doft i starkare 
sprit - och detta är inget undantag.

Doft:  Här finns en massa dofter men 
de är dova och nästa bedövade. Med 

en droppe vatten eller två så pigg-
nar den till ordentligt och en helt 
ny värld öppnar upp sig. En stor 
fruktighet och kryddighet åter-
finns med en härlig balans mellan 
de två. 

Smak: Den är väldigt balanserad 
med mycket frukt, ek, vanilj, tro-
pisk frukt. De dova tonerna åter-
finns inte i smaken utan här är det 
tydliga klara smaker.

Finish: Lång finish med en tydlig  
touch av whiskey i eftersmaken. 

Panama27yo
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Belize2009 Barbados
XO

Att lagra rom och whisky på ’Wild Cher-
ry’-fat är en ganska ny idé sprungen i det 
faktum att fat är en dyr historia. Bour-
bon -och sherryfat, som är de vanligaste 
faten som används har klättrat i pris och 
detta har lett till att industrin söker nya 
vägar för att lagra sina drycker.

Doft:  Här finns en syrlig not som på-
minner om balsamvinäger men den 

motas snabbt bort av russin och en 
härlig nötdoft med en svag slöja 
av rök. 

Smak: Smaken är mycket fruk-
tigare än vad doften hintar om. 
Här finns gröna äpplen och kokos 
men också en hel del tobak och en 
svag rökton. 

Finish: Kort finish men med 
mycket frukt och bra balans.

Denna Barbadosrom har fått en slutlag-
ring på fat gjorda av Amburanaträd. 
Detta är ett lite känsligt ämne inom 
dryckesvärlden då just Amburana trä-
den är rödlistade sedan 2009. Om trä-
den är fällda före 2009 så får man dock 
använda materialet. Leverantören till 
Plantation har blivit grundligt granska-

de och klarade alla kraven, men på 
grund av att det förekommer en hel 

del fiffel med timmer från Ambura-
naträd så har Plantation valt att 
inte köpa fler fat av denna sort.

Doft:  Det första vi kände var en 
tydlig doft av morotskaka! Efter 
det kom vågor av kanel och kaffe. 
Efter en stund så träder det fram 
en apelsinton doppad i honung.

Smak: Väldigt söt smak med en 
hel del frukt och kanel. Mjölkchok-
lad som följs av ännu mer frukt - 
främst mango.

Finish: Lång finish med en härlig 
kanelton och en väldigt balanse-
rad sötma.

Single Casks 2019

Plantation Single Cask 2019: Barbados XO
Ursprung: Barbados | Alkoholhalt: 48 % | 
Lagringstid: Flera år i bourbonfat, Cognacs-
fat: 1 år | Amburanafat: 6 mån | Vol: 70 cl

Plantation Single Cask 2019: Belize 2009 
Wild Cherry Cask
Ursprung: Belize | Alkoholhalt: 44,1 % | Lag-
ringstid: 10 år – Bourbonfat 5 år, Cognacs-
fat: 4,5 år, Wild Cherry Cask: 6 mån | Vol: 70 
cl | Pris: 899 kr | Antal flaskor: 199 | Artikel-
nummer: 40592
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Single Casks 2019
Barbados7 years Guatemala

XO
Här har man experimenterat med att 
lagra sexårig rom på ölfat i ett år från 
det Londonbaserade mikrobryggeriet 
Partizan Brewing. Att lagra whisky på 
ölfat är något som Glenfiddich har gått 
in ganska hårt för att med sin Glenfiddich 
IPA: Experimental Series. Och mycket 
handlar om just det namnet antyder - ex-

periment!

Doft:  Här finns en söt, knäcking, 
doft som vi annars inte hittar i 
Barbados rom - och som förmod-
ligen kommer från ölfatet. Det 
finns också äpplen, plommon, och 
en lite jordig doft. 

Smak: Väldigt citrusaktig i sma-
ken följt av honung och  karamell,. 
Tydlig vanilj och en härlig kryd-
dighet. Lite stråk år pecanpajs-
hållet.

Finish: Lång finish med myck-
et karamell och knäckighet. Det 
finns inget i denna rom som direkt 
skriker öl, men just denna runda 
knäckiga pekannötstouchen kan 
man nog härleda till ölfaten. 

Amburana faten återkommer i denna 
buteljering också. Då det är en XO så 
framkommer inte hur gammal rommen 
egentligen är - det enda man vet är att 
den har fått en dubbel lagring i ett år i ett 
Ferrandfat och sedan fått en slutlagring 
i de berycktade Amburanafaten.

Doft:  Den är otroligt blommig med 
tydliga ros- och hyacintnoter. Den 

är också samtidigt väldigt par-
fymig. En udda fågel i samman-
hanget!

Smak: Blomigheten återkommer i 
smaken tillsammans med en krä-
mig  chokladsmak. Det är också 
en ganska spektakulär  fatsmak 
närvarande,.

Finish: Lång finish med en hel del 
choklad och frukt.

Plantation Single Cask 2019: Guatemala XO 
Amburana cask
Ursprung: Guatemala | Alkoholhalt: 50% | 
Lagringstid: Minst 11,5 år; Flera år i bour-
bonfat, Cognacsfat: 1 år, Amburana cask: 6 
mån | Vol: 70 cl | Pris: 899kr | Antal: 199 st | 
Artikelnummer: 40587

Plantation Single Cask 2019: Barbados 7yo 
Partizan Brewing Beer Cask by Alex Kratena
Ursprung: Barbados | Alkoholhalt: 48,2 % 
| Lagringstid: 7 år – Bourbonfat 5 år, Cog-
nacsfat: 1 år, Partizian Brewing cask: 1 år | 
Vol: 70 cl | Pris: 899kr | Antal: 199 st | Arti-
kelnummer: 40593
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För många i Sverige är kanske 
Calvados mest förknippat med 
romanfiguren Martin Beck och 
hans färgstarka granne, men det 
är så mycket mer än det! Dryck-
en har en rik historia och många 
intressanta karaktärer som dri-
vit fram Calvadosens expansion 
i världen. 

Den är ursprungsskyddad i fransk 
lag och delas in i tre distrikt: Calva-
dos, Pays d’Auge (100% äpplen) samt 
Domfrontais. Den tillverkas genom att 
man destillerar cider, det vanligaste är 
äppelcider men det förekommer även 
päroncider och då främst i regionen 
Domfrontais där 30% av musten ska 
vara gjort av just päron.

Idag så är Christian Droun en av de 
främsta producenterna i regionen där 
fokus ligger på hantverk och tradition.  

Vi fick möjlighet att prata med Guillau-
me Drouin, barnbarn till grundaren 
Christian Drouin och idag även VD på 
företaget.

Christian Drouin var en inbiten cal-
vadosfantast och i början på 1960 så 
beslutade han sig för att själv börja 
producera sin favoritdryck. Han köp-
te gården Fiefs Sainte-Anne vid Gon-
neville nära Honfleur i Normandie, i 
hjärtat av AOC-området Pays d’Auge. 
Valet av plats var ingen slump, Chris-
tian var noga påläst och visste att här 
hade man odlat de bästa äpplena i 
nästa 400 år. 

Han spenderade åtskilliga år med att 
fara runt på gårdar och hos andra 
producenter för att köpa fat av redan 
vällagrad calvados som han sedan till 
viss del buteljerade och sålde i en li-
ten skala.

Text: Henric Madsen
Foto: Christian Drouin
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Allt han själv producerade lades i fat 
för att lagras. 1969 så anslöt sig hans 
son Christian Drouin Jr till företaget 
och 1979 beslutade de att de skulle 
lansera sin Calvados.   

På den tiden så var inte Calvados en 
internationell produkt utan en högst 
lokal dryck och som ofta dracks i kaf-
fet på morgonen för att få styrka att 
möta ännu en dag. 
 - Min far hade en annan upp-
fattning om vad calvados var, säger 
Guillaume. Han ansåg att detta var 
en produkt som man verkligen kunde 
satsa på med sin mer än 500-åriga his-
toria.

För att sätta Calvados och främst 
Christian Drouin på kartan så gjorde 
Christian Jr ett smart drag. Han vän-
de sig till de bästa restaurangerna i 
Frankrike och fokuserade främst på 
de med Michelinstjärnor.
 - Restaurangerna blev väldigt 
intresserade av, för dem, denna nya 
dryck och slogs av kvaliteten och ål-
dern på vissa av de flaskor som min 
far hade med sig, berättar Guillaume. 

Företaget var ju relativt nystartat men 
han kunde redan visa upp Calvados 
som var mer 20 år gammal.

Christian Jr spenderade mycket tid på 
att få igång en export av Calvados ock-
så. Idag så är Christian Drouins främ-
sta marknader Ryssland, Japan och 
USA och ingen av dessa importerade 
Calvados för 25 år sedan. 

Christain Drouins barnbarn
Guillaume utbildade sig till vinskapa-
re och jobbade inom vinbranschen ett 
antal år innan han halkade in i rom-
branschen ett tag.
 - Jag fick ett erbjudande om att 
jobba med rom för Barbancourt på 
Haiti vilket var väldigt roligt, berättar 
Guillaume. Och det var också där som 
jag verkligen fick upp ögonen för de-
stillerade drycker, innan hade jag bara 
varit intresserad av vin. 

Han jobbade med faturval, blandning 
av olika årgångar och hur man skapar 
en produkt som är lika batch efter 
batch. 

När han kom hem till Frankrike så stu-
derade han i ett år till innan han 2004 
började jobba hos sin far och tio år se-
nare tog han över rollen som VD för 
hela företaget. 
 - Även om vi idag är ett etable-
rat företag med en bra export så är 
Calvados fortfarande en produkt som 
är svår för den breda massan och det 
är något vi jobbar stenhårt med varje 
dag, säger Guillaume.

Många som säger att de inte tycker 
om Calvados har bara provat de billi-
gare och ungdomliga varianterna som 
bara kostar några hundralappar. Säl-
lan har de provat de ålderstigna och 
vällagrade sorterna. 
 - Det är lite av ett problem, sä-
ger Guillaume. I många fall så är det 
”ungdomssynder” som gör att man 
inte dricker Calvados, man har smakat 

”Många som säger att de inte 
tycker om Calvados har bara 
provat de billigare och ung-

domliga varianterna”
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Guillaume Drouin
Barnbarnet till grundaren Chris-
tian Drouin är idag VD och leder 
företaget in i framtiden.
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någon sort utan kvalitet eller hjärta 
och så förkastar man alla sorter. Tänk 
om de gjorde det med vin också, suck-
ar han. Vi försöker lära ut mer än att 
det är en spritsort som är gjord på 
äpplen, för det ungefär det de flesta 
vet. 

Hur gör man Calvados då?
Man kan säga att hos Christian Drouin 
börjar året vid skör-
den, som sträcker sig 
från september till 
början av december. 
 - Vi har 35 oli-
ka äppelsorter i vår 
fruktträdgård som 
vi skördar genom 
att plocka den ned-
fallna frukten, aldrig 
den som fortfarande 
är kvar på trädet. Vi 
tvättar äpplena, gör ett urval och se-
dan pressar dem till juice. 

De låter sedan juicen fermentera i 
stora rostfria tankar mellan tre veckor 
till fyra månader. När fermenteringen 
är klar så är det dags att destillera, vil-

ket sker egentligen året runt.
- Vi får olika calvadostyper bero-

ende på de olika cidertyperna 

vi destillerar, förklarar han. Om vi de-
stillerar en ung cider så får vi en väl-
digt fruktig calvados som passar per-
fekt till yngre, blandade Calvadoser. 
Men när vi destillerar en cider som 
är ett år gammal så får vi en syrligare 
calvados som är mer komplex. Dessa 
calvadoser är sådana som utvecklas 
fantastiskt i faten efter lång tids lag-
ring. 

Christian Drouin har tidigare haft en 
mobil destilleringsapparat från 1946 
som de, förutom själva använt, också 
har kört runt till de olika gårdarna om-
kring Normandie och erbjudit hjälp 
med att bränna cider till calvados, 
men den är sedan 2016 pensionerad.
 - Orsaken till att vi slutade an-
vända den var att den behövde mer 
och mer reparationer och att den 

började bli farlig, 
s k r a t -

”Vi får olika calvados-
typer beroende på de 
olika cidertyperna vi 

destillerar”

tar Guillaume. Vi installerade en fast 
panna istället som rymmer 2500 liter. 
Det är inte jättestort, men då ska man 
också komma ihåg att Christian Drou-
in är ett litet företag med endast 19 
anställda.

Ständig utveckling
Likt whiskyindustrin så jobbar de ak-
tivt med att förnya sig och det gör de 

genom att använda lite 
andra fat för att hitta 
nya smaker på Calva-
dosen. Men hela tiden 
så är det med arvet 
efter farfar Christian i 
tanken.
 - Även om vi expe-
rimenterar med en del 
nya fat och andra pro-
dukter så har vi fortfa-
rande några av Calva-

dos äldsta årgångar i lager, och det 
är verkligen våra muskler i samman-
hanget, säger han. 

Idag har de mer än 35 olika årgångar 
med 1958 som den äldsta. 
 -I Sverige så har vi lanserat en 
rad olika årgångar och vi kommer för-
modligen skicka några i år eller nästa 
år också. 

Det här den stora fördelen med att 
Guillaumes farfar byggde lager fram-

för att sälja sin Calvados. Han blan-
dade inte heller sina fat vilket 

betyder att varje årgång är 
en intakt årgång med 

calvados enbart 
från detta år. 

1979, när de 
b ö r j a d e 
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att lansera sin Calvados så kunde de 
sälja de gamla faten som årgångscal-
vados och använda det de produce-
rade själva till att blanda olika VS och 
XO, VSOP med mera.

Nya produkter
När den första appellationen för cal-
vados skapades 1942 så var det tillåtet 
att sälja olagrad Calvados. Men snart 
så ändrade de reglerna och införde en 
minimumålder på två år för att få kalla 
det Calvados. 
 - När vår råsprit kommer direkt 
från pannan så är det en fantastiskt 

fruktig och blommig sprit och detta är 
något som vi ville ta till vara på och 
erbjuda våra kunder, säger Guillaume. 
Så vi lanserade La Blanche Christian 
Drouin, en olagrad Calvados som vi 
naturligtvis inte får kalla Calvados, fli-
nar han. 

2014 så började Christian Drouin ock-
så att producera en egen gin. 
 - Idén jag hade var att vi skul-
le skapa en gin som, naturligtvis, är 

tillverkad av äpplen. För att hitta rätt 
karaktär och smak så använder vi mer 
än 30 olika sorters cideräpplen och 
åtta olika kryddor, berättar han.

För att få exakt den karaktären som de 
ville ha så kokade de nio olika destillat 
som de sedan blandade ihop för att 
skapa Le Gin. 
 - Vi valde att använda oss av 
denna lite krångliga process för att få 
en så rund gin som möjligt och ock-
så en gin som dröjer sig kvar länge i 
munnen.

Den är skapad för att vara en gin som 
ska drickas rent, men om man mås-
te tillföra tonic så rekommenderar 
Guillaume att man använder Fever-
Tree Mediterranean.

Fortfarande familjeägt
Det faktum att de fortfarande är pri-
vatägda gör att de kan styra företaget 
i den riktning de vill och ta fram de 
nya produkter som de känner för.
 - Vi är fortfarande till 100% fa-
miljeägt och vi har en otroligt liten 
årsproduktion, men allt vi producerar 
är istället av den absolut högsta kvali-
teten. Och även om vi utökar vår port-
följ med nya spännande produkter så 
känner vi att farfar skulle ha varit stolt 
att vi för namnet Christian Drouin in i 
framtiden, avslutar Guillaume stolt.
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