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Whisky #1 - anCnoc 12 Years Old
Nr på systembolaget: 429

Ålder: 12 yo

Område: Highlands , Speyside?

Alkoholhalt: 40%

Pris: 379 SEK

Volym: 700 ml

Grabbarna från Master of Malt tycker

Doft: Ganska robust och aromatisk, kaprifol, vårblommor, spannmål och malt.

Smak: Mediumsöt, madeira, vinterkryddor, mocka, Creme de Cacao, örter och rostat bröd.

Avslutning: Mediumlång, bra samspel mellan ek och maltighet..

Kuriosa

Producerad av The Knockdhu Distillery

Lagrad minst tolv år på ex sherry- och bourbonfat.

Serveras rumstempererad som avec.



Whisky #2 - Kurayoshi Pure Malt Whisky 8 Years
Nr på systembolaget: 40546

Ålder: 8 yo

Område: Japan

Alkoholhalt: 43%

Pris: 859 SEK

Volym: 700 ml

Grabbarna från Master of Malt tycker

Doft: Toffee, röda bär och en hint av viol.

Smak: Rosépeppar, apelsinskal och rostad ek.

Avslutning: Macadamia nötter och jordgubbssylt.

Kuriosa

Kurayoshi 8 år är en blandning av japansk och skotsk maltwhisky. 

Den är nedvattnad till buteljeringsstyrka med vatten som filtrerats genom vulkansten.

Tillverkas av Matsui Shuzou på Kurayoshi ddistillery i prefekturen Tottori. Kurayoshi whisky innehåller alltid enbart maltwhisky och är aldrig 
kylfiltrerad eller färgad.



Whisky #3 - Old Pulteney Huddart Single Malt
Nr på systembolaget: 40511

Ålder: NAS

Område: Highland

Alkoholhalt: 46%

Pris: 499 SEK

Volym: 700 ml

Grabbarna från Master of Malt tycker

Doft: Karameliserade äpplen, en subtil doft av rök från en brasa följt av krämig vanilj.

Smak: Bränt socker, friterad banan ackompanjerad av hav och salt.

Avslutning: Örter främst timjan som dröjer sig kvar, honung och jordig malt.

Kuriosa

Old Pulteney är ett av de nordligaste destillerierna på de skotska högländerna. 

Destilleriet grundades i James Hendersen i nybyggda staden Pultneytown 1826. Pultneytown växte senare ihop med staden Wick. 

1920 övertar James Watson företaget och driver det fram till 1924 då Dewar's köper det. Dewar's ansluter sig senare till DCL, Distillers Company Ltd.

1930 upphör produktionen på grund av vikande efterfrågan under depressionen. Pulteneys ligger vilande fram till 1951 då Robert ‘Bertie’ Cumming köper firman 
och återupptar produktionen



Whisky #4 - Lagavulin Distillers Edition 2019
Nr på systembolaget: 11671

Ålder: 16 yo

Område: Islay

Alkoholhalt: 43%

Pris: 867 SEK

Volym: 700 ml

Grabbarna från Master of Malt tycker

Doft: Sherry, malt, rök, havssalt, körsbär och mandel.

Smak: Rostat korn, tång, fuktig ek, nötiga toner och mörk choklad.

Avslutning: Maritim, torv och mentol, medium lång.

Kuriosa

Lagavulin grundades 1816 av John Jonston och är ett av Skottlands äldsta destillerier. 

Efter ett par olika ägare köptes företaget av James Logan Mackie som driver destilleriet fram till 1889 då hans brorson Peter tar över via Mackie & Co. 1924 
ändrar företaget namn till White Horse Distillers som 1927 blir en del av Distillers Company Ltd, som i sin tur var en del av det som senare blev Diageo. 

Namnet Lagavulin härstammar från gaeliskans "Lag a' Mhuilinn", som betyder ungefär "sänkan/dalen vid kvarnen".


