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Whisky # 1
Namn: Invergordon - The Pearls of Scotland
Ålder: 18yo
Buteljerare: Gordon & Company (independent buteljering)
Typ: Single Grain
Region: Highland
Styrka: Abv 59,1%
Pris: På systemet 1 202:- (nr 87982) på www.masterofmalt.com 761:76+frakt
Destillerad april 1997, buteljerad maj 2015, totalt 325 flaskor
Cask Strength, inga färgämnen och ingen kylfiltrering
Fat# 105

Kuriosa om Invergordon
Olikt de flesta andra grain destillerier är Invergordon inte ägd av en medlem i
SWA (Scotch Whisky Association). Det ligger inte heller som de flesta andra i
eller väldig nära Lowlands utan ligger nära Dalmore i norra delen av Highlands.
Destilleriet grundades under tiden 1959 – 1961. 1993 blev det en del av Whyte
& MacKay.
Till en början användes bara en Kolonnbrännare (Column Still), men man
installerade redan efter ett par år två till. 1978 installerades ytterligare en, men
denna var mycket större än de gamla.
Produktionstakten är 40 000 000 liter per år.
Vattnet kommer ifrån sjön Loch Glass ca 20km väster om destilleriet.

Whisky # 2
Namn: Willets Pot Still Reserve
Ålder: NAS (enligt alt om whisky troligen 6-7 år gammal men enligt vissa på
nätet 8-10 år)
Buteljerare: Willett distillery (officiell buteljering)
Typ: Kentucky Bourbon
Region: Kentucky/USA
Styrka: Abv 47%
Pris: www.masterofmalt.com 614:65+frakt
Single barrell, destillerad i kolonnbrännare trots namnet.
Inga färgämnen och ingen kylfiltrering
Beskrivning från gänget på Masters of Malt
Doft: Kraftig doft av farinsocker till en början, med citron och apelsinskal som
ger en lätt fruktighet.
Smak: En värmande smak med peppar och kryddnejlika. Lite senare grillad majs
med smör och lite karamell och toffee.
Avslut: Mycket toffee och en touch av blommig ek.

Kuriosa om Willett Distillery
Willet distillery som också kallas Kentucky Bourbon Distillers Co är ett
familjeägt företag som producerar olika sorters bourbon och rye. De flesta är i
premiumkategorin och mellan 6 och 17 år gamla, men ända upp till 25.
Det ligger i utkanterna av orten Bardstown i Kentucky, grundades 1935 och
producerade sin första batch våren 1936.
I sina åtta lagerhus ryms 48 623 US barrels, har inte hittat något om
produktionstakten.

Whisky # 3
Namn: Pikesville 110 Proof
Ålder: 6yo
Buteljerare: Heaven Hill (Officiell Buteljering)
Typ: Rye Whiskey
Region: Kentucky/USA
Styrka: Abv 55%
Pris: www.masterofmalt.com 863:52+frakt
inga färgämnen och ingen kylfiltrering
Beskrivning från gänget på Masters of Malt
Doft: Lite dammiga kryddor och en ”touch” av norsk handkräm och kokos till en
början som får sällskap av sötlakrits, Curaçao, vaniljsås och crème caramel.
Smak: Först fruktig, sen underbart kryddig råg. Sötlakrits igen, massor av ek och
kryddnejlika
Avslut: Vanilj med kanel och aprikos.

Kuriosa om Pikesville Straight Rye Whisky
Pikesville Straight Rye Whiskey vägrar glömmas bort. Den producerades till en
början i Maryland runt 1890 där Rye produktionen var stor, men allt försvann
under förbudstiden. Pikesville startade upp när förbudstiden var över och var
det sista rye destilleriet i Maryland, det lades ner 1972.
Nu för tiden produceras dock Pikesville av Heaven Hill i det legendariska
Bernheim destilleriet i Louisville, Kentucky.
Heaven Hill är den 7:e största alkoholproducenten i USA och producerar näst
intill all typ av alkoholhaltiga drycker.

Whisky # 4
Namn: Old Particular Ledaig
Ålder: 16yo
Buteljerare: Douglas Laing
Typ: Single Malt
Region: Highland (Islands, Isle of Mull)
Styrka: Abv 48,4%
Pris: Pris vid inköp 2014 889:- (Whiskyfair 2014)
Destillerad mars 1997, buteljerad september 2013, totalt 885 flaskor
Refill Sherry Butt, Single Cask, inga färgämnen och ingen kylfiltrering
Beskrivning från Fred Laing
Doft: Rikligt med torv och en ”smoky bacon crisps” stil med en söt rökighet.
Smak: Rik och munfull, fortfarande med kryddigt torkat kött och mer rök.
Avslut: Lång, söt kryddighet, salt, tång, rök och tobak som avslutas med
kamfer. (Kamfer utgör ett vitt, transparent, vaxartat, kristallint, fast ämne med mycket säregen
lukt, Kamfer används ofta i olika typer av eteriska oljor och finns i bland annat tigerbalsam och
som mjukgörare i celluloid. I t. ex. bordtennisbollar gör oljan att plasten inte spricker.)

Kuriosa om Ledaig och Tobermory
Ledaig, uttalas “led‘-chig” utan att spendera för mycket energi på ”d” och ”ch”
så det blir typ “led-jig”.
Destilleriet hette från början Ledaig Distillery men har bytt namn till
Tobermory.
2 Wash Stills, 2 Spirit Stills med en produktionstakt på 1 miljon liter ren alkohol
per år.

