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Whisky # 1
Namn: Teeling Whiskey “Small Batch” Rum Cask
Ålder: NAS
Fat: Bourbon och Ex Rum Casks
Buteljerare: Teeling Whiskey
Typ: Blended
Region: Irland
Styrka: 46%
Pris: 329 kr
Nummer på systemet: 463
Kuriosa
Small Batch serien är en irländsk blend med ett högt maltinnehåll. Whiskeyn har gifts ihop på
Flor de Caña rom fat efter blandning. Denna whiskey är producerad på Cooley, men har
lagrats i Teelings egna lagerhus.
Familjen Teeling startade en gång i tiden Cooley destillery som numera ägs av Beam Suntory
och gör spriten till Kilbeggan, Conemara och Tyrconell för att nämna några.
Nu har dock familjen Teeling startat upp The Teeling Whisky Co och producerar egen sprit
sedan 2016.
Smaknoter från grabbarna på Masters of Malt
Doft: Nyklippt gräs och apelsinblommor. Allkrydda och toner av vanilj, äppelpaj och
björnbär.
Smak: Kryddig och rik smak av rosenbladsgelé och lemon curd, vaniljkräm med toner av
torkade örter och kanel.
Avslutning: Blommigt och örtigt avslut med lite karamell precis innan den försvinner.
Omdöme: En underbart krämig och kryddig irländsk blend.

Whisky # 2
Namn: Hazelburn
Ålder: 10 år
Fat: Bourbon
Buteljerare: Springbank
Typ: Single Malt
Region: Campbeltown
Styrka: 46%
Pris: 676 kr
Nummer på systemet: 99926
Kuriosa
Trippeldestillerad whisky som funnits med sedan 2005 i familjen Mitchell’s whiskyportfölj.
Den finns just nu en en 10 årig bourbon version och en 13 årig oloroso version.
De andra två, Springbank och Longrow är två och en halv respektive dubbeldestillerad.
På destilleriet går 80% av produktuinen på ca 750 000 liter per år till Springbank och 10 % till
Hazelburn resp Longrow.
Hazelburn är helt orökt, Springbank är lättrökt ca 15ppm, Longrow hårt rökt ca 55ppm
Smaknoter från grabbarna på Masters of Malt
Doft: Karamelliserade äpplen, honung och väldoftande päron och toner av vanilj.
Smak: En trevlig känsla i munnen med lätta toner av vanilj och nötter med livliga undertoner
av frukt.
Avslutning: Oljig och söt
Omdöme: En trevlig whisky för en avslappnande och smakfull stund tidigt på kvällen.

Whisky # 3
Namn: Benromach
Ålder: 10 år
Fat: Bourbon och Sherry
Buteljerare: Benromach Distellery
Typ: Single Malt
Region: Speyside
Styrka: 43%
Pris: 488kr
Nummer på systemet: 85559
Kuriosa
Denna nya release av Benromach 10 yo 4/5 lagrad på bourbon och 1/5 på sherry fat i 9 år
innan avslutande år på 100% sherry fat.
Benromach grundades 1898 och har både stängts och bytt ägare till dess det stängdes, för
vad man trodde var för gott 1983.
1993 det dock av Gordon and MacPhail och 1997 påbörjades renovering för att få det i ett
fungerande skick. 1998 återinvigdes destilleriet och buteljering startade 2004.
Årsproduktionen är mellan 150 000 och 250 000 liter per år.
Smaknoter från grabbarna på Masters of Malt
Doft: Torr, mycket kornmalt och ek. Tall, fruktig en aning spritig, söta kryddor. Efter en stund
lite torkade plommon och lönnsirap.
Smak: Korn, lätt örtig, frukt och gräs, en tung maltighet och mald ingefära.
Avslutning: Mungod, bittersöt med en blandning av ingefära, torr sherry och känns nästan
humlad efter ett tag.
Omdöme: En fantastisk whisky, dess mogenhet gör att man tror den är betydligt äldre än 10
år. Sista finishen av sherry har gjort underverk.

Whisky # 4
Namn: Nikka from the Barrel
Ålder: NAS
Fat:
Buteljerare:
Typ: Blended
Region: Japan
Styrka: 51,4%
Pris: 409 kr (50cl)
Nummer på systemet: 551
Kuriosa
Nikka grundades av den japanska whiskyns fader Masataka Taketsuru som tog en långtripp
på 2 år till Skottland 1918 där han också gifte sig med Jessi Roberta, även kallad Rita.
Han började jobba his ett japansk företag som påstod sig göra äkta whisky och med
Masatakas hjälp lyckades de med det till slut.
1934 startade han Nikka Whisky och startade sitt första destillery Yoichi i Hokkaido.
Nikka from the barrel är en blend av flera olika malt och grain från Nikka’s egna lagerhus.
Den skapades för att leverera massor med smak och fyllighet och den relativt höga
alkoholhalten anses nödvändig för att whiskyn ska gifta sig ordentligt under 3-6 månader på
refill fat inför buteljering.
Nikka har två malt destillerier, Yoichi som producerar fyllig och rökig whisky och Miyagikyo
som producerar lätt och fruktig. Det sistnämnda producerar även coffey grain whisky och har
buteljeringsanläggning.
Smaknoter från grabbarna på Masters of Malt
Doft: Mediumfyllig, välbalanserad. Blommor, färsk frukt, kryddor och lite ek i doften.
Smak: Fyllig och kraftfull. Rejält med julkryddor och toffee, lite karamell och vanilj samt en
munfull frukt.
Avslutning: Lång, varm och fruktig ackompanjerad av fruktighet och lite kryddig ek.
Omdöme: Helt enkelt en ljuvlig blend.

