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Siorsan
Velkommen til Daracha Siorsan, nyhetsbrevet fra Daracha AS.
Siorsan betyr ”gode nyheter” på Gælisk, noe vi mener at dette nyhetsbrevet formidler. Daracha
Siorsan sendes pr. epost til alle som ønsker det. Kontakt siorsan@daracha.no for å komme på eller av
mailinglisten. Tidligere utgaver av Siorsan finner du på http://www.daracha.no/siorsan
Alle priser er salgspriser fra Vinmonopolet. Prisene er gyldige ut april 2021,
Vår lille røde bok om produkter, produsenter og annet, finner du her: http://daracha.no/wpcontent/uploads/Darachas-little-red-2020-3.pdf. Leses greiest hvis du laster den ned, og åpner den i en
pdf-leser i 2 side visning.

Slipp i mars og spesialbestilling
I basisutvalget i mars kommer det litt godsaker fra oss. Litt nytt i bestillingsutvalget Litt kaotisk er det
over hele linjen, Korona-skitten har gjort seg veldig bemerket i transport og handel rundt på kloden, så
vi opplever forskrekkelig mye forsinkelser på lansering og transporter, og til tider virker det nesten
som om Covid-19 fullstendig gir katten i det kongelige Vinmonopols frister for påmeldinger og
leveringer …
En av nyhetene i basis er en Norgesutgave, og den hentet vi navn til fra de gamle norrøne sagaene,
Himinjod.
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Basisutvalget mars
Balcones Texas Single Malt Whisky
Amerikansk whiskey, Single malt whisky
Laget med skotsk Golden Promise maltet bygg, lagret i amerikansk eik
Farge: Mahogny
Aroma: Moden, smurt steinfrukt, banan og pærer, honning og
rosevann med delikate sitrushint
Smak: Silkeaktig og full på smak, lett ristet brød med ferskt smør og
syltetøy
Ettersmak: Lang finish med langvarig ristet brød og hint av brent
sukker som går over til rik malt og tre-smak balansert med syre

Pris 935, VMP 12801501, 70 cl, 53 %

Black bull Himinjod
Skotsk whisky, Blended whisky
En Norges-spesial i Black Bull serien, med litt
røykpreg
Farge: Fullt gull
Aroma: Rik og kremaktig med malt i honning, frukthage frukter, røde
epler og grønne pærer, tørket frukt og krydder blandet med vanilje. De
mest subtile lukter av røyk under frukten.
Smak: Levende og godt balansert, utvikler en nydelig rikdom,
julekrydder og rosiner, sitron-sitrus oppveier søtheten. Frisk men
villedende kraftig.
Ettersmak: Stor lengde, vaniljekrem og overmodne epler, litt
melkeaktig sjokolade, alt understøttet av myk røykfylt eik.

Pris 545, VMP 12800801, 70 cl, 50 %
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Compass Box Glasgow Blend
Skotsk whisky, Blended whisky
En blanding av single malt fra et destilleri nær Aberlour, firstill og
revatted sherry butt, ca 1/3. godt 1/6 Laproaig fra en refill brl. Godt 1/3
single grain fra Cameronbridge fra en firstfill bbn brl. Knapt 1/10 med
firstfill bbn brl Clynelish, og til slutt en dryg skvett med en Highland
blended malt fra Custom French Oak
Farge: Gylden
Aroma: Malt bitterhet, askerøyk og lakrisinfusert peat
Smak: Fruktig (sitrus, tørkede frukter), krydder (einerbær og nellik),
mimosa

Pris 609, VMP 12800901, 70 cl, 43 %
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Bestillingsutvalget
Cognac Grosperrin N°58 Fins Bois
Druebrennevin, Cognac Brut
Destillert i en Charentaise Alambic. Lagret på fransk eik. Denne svært
sjeldne cognacen kommer fra en vindivisjon som ble etablert ved
vinprodusentens død for mange år siden. Denne mannen, også en
cognacmegler, pleide å føre oversikt over de eldste cognacene han
solgte. Jean kjøpte denne cognacen fra sønnen hans i 1999. Siden den
gang har dette enkelt fatet blitt lagret i vinkjellerne våre. På grunn av
sin høye kvalitet hadde den blitt isolert uten at det var definert et
bestemt formål for den. Det var først i 2017 at tapping ble utført for
samlingen vår.
Farge: Veldig mørk mahognyfargetone.
Aroma: Denne cognacen, som er ekstremt gammel, er fortsatt kraftig.
Rosiner og frukt er dominerende, men det er en veldig feminin mykhet
Smak: Gi denne cognacen tid til å avdekke sin sjarm (5 til 10 minutter
før du drikker), og oppdag deretter det delikate ekteskapet til tanniner
- blottet for all hardhet - og cognacens fine aromaer.

Pris 4830, VMP 10719401, 70 cl, 42,2 %
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Cognac Grosperrin N°64 Borderies
Druebrennevin, Cognac Brut
Destillert i en Charentaise Alambic. Lagret på fransk eik. Denne
svært gamle cognacen kommer fra et felleseie som ble etablert
ved vinprodusentens død for mange år siden.
Hans enke og barn forvalter arven med forsiktighet og tålmodighet
til minne om denne mannen. Et av barnebarnene overtok
eiendommen, og den blomstrer nå som en av de viktigste i
Borderies-regionen. Bestefarens lager forvaltes imidlertid separat
og oppbevares i en kjeller i sentrum av landsbyen Burie, som ligger
i hjertet av Borderies. Vi (Grosperrin) ble eierne av denne
eksepsjonelle cognacen gjennom en sertifisert megler. Den har
siden modnet seg i kjelleren vår i Saintes, ved bredden av elven
Charente.
Farge: Gammel gullfarge, med glimt av rav
Aroma: Den første blomsternesen, typisk for Borderies, uttrykker
seg tydelig med noter av fiolette søtsaker (de finnes, i hvert fall i
Frankrike!), Tørkede blomster, krydret roser. Den andre nesen er
dypere, tettere, og vi skiller en elegant rancio, men uten for mye
treaktighet. Krydderne er mer intense, sigarbokser, lakris, mer
“modne”.
Smak: Angrepet er ærlig, mineralsk på smak. Den utvikler seg på
en kraftig og likevel komplett måte, teksturen avslører at den er
ganske fet. Den lange finishen tar oss tilbake til aromaene som
oppfattes på nesen.

Pris 4295, VMP 10719501, 70 cl, 52,1 %
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Cognac Grosperrin N°68 Fins Bois
Druebrennevin, Cognac Brut
Destillert i en Charentaise Alambic. Lagret på fransk eik.
Denne konjakken er ikke vintage, verifisert til minst 36 år,
men er nok eldre. Produsert i kalksteinsbakken til Vars,
hundre meter høy (sjelden i Cognac hvor gjennomsnittlig
høyde er omtrent 20 meter), består denne batchen av flere
gamle Cognac-tønner, alle bemerkelsesverdige og har
opplevd to påfølgende arveoppgjør. I 1982 arvet enken til
produsenten partiet, og sluttet å produsere etter
ektemannens død. I 2017 døde hun og overlot den dyrebare
eaux-de-vie produsert av sin avdøde ektemann til barna sine.
Det var fra dem Guilhem fikk muligheten til å kjøpe disse
fatene, inkludert denne, som var plassert veldig tydelig fra de
andre partiene i kjelleren til sønnen, som jobbet på
foreldrenes jord.
Farge: Gammel gullfarge, glimt av rav
Aroma: På nesen frigjøres fargen:
en høy klasse Cognac! Møre, salte og mineralsk notater,
diskrete hint av kandisert frukt.
«Virkelig en ren kavalkade av delikat voks, polert løvtre,
honningkake, rennende honning, alderen mjødder, nektarer,
pollen, gamle Glen Grant, 1972 Caperdonich, etc ... ren
aromatisk harmoni. Fortsetter med en sjenerøs klump
kvedejelly, kamille, bergamott, tropisk fruktsirup og gelé,
fantastisk strukturert og tettpakket med fruktaromaer.
Virkelig, gitt blind, kan du forveksle dette med en uberørt 40
år gammel Glen Grant eller lignende.
Smak: Storslått! Treoljer, støvelpolish, cola sirup, mjød,
myntejelly, limeolje, sot, rancio, sviskesaft ... en av disse
profilene som bare fortsetter å gi og utvikle og kaste opp alle
slags smake smaker. Med tiden blir den litt soppaktig og
beveger seg tilbake mot jordhet og en slags pepperet
honningprofil.
Ettersmak: Lang, enormt harpiksaktig, honning, rancio,
jordaktig og krydret.
Kommentar: Vi tar steget nå. Helt fantastisk gammel Cognac som virkelig ødelegger mange
gamle maltwhiskyer. Smaksnotater fra WhiskyFun 2018, Fikk 92 av 100 p
Pris 4525, VMP 10719701, 70 cl, 55,8 %
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Port Askaig 8 yo
Skotsk whisky, Single malt whisky
«Port Askaig» er et utvalg av Islay single malt Scotch whisky som
uttrykker den unike ånden av Islay og dets folk. Plassert på nordkysten
av øya, har port Askaig vært inngangsporten til Islay i hundrevis av år.
Det virket riktig å navngi whiskyen vår etter dette magiske stedet. Så
lenge det ikke er noen destilleri i Port Askaig, gir det oss muligheten til å
velge spesielle fat fra destillerier rundt på Islay og skape en rekke
uttrykk.
Kjerneuttrykket i serien Port Askaig finner du i 8 yo. Den myke, søte
peat-karakteren gjør den til den perfekte introduksjonen til øya Islay.
Modnet i refill- amerikansk eik. Karakteren av spriten skinner gjennom,
noe som gir for en mild, røykfylt, dram du gjerne vil ha mer av
Farge: ?c
Aroma: Frisk, ren og levende med toner av sitronolje og sjøsprøyt.
Røyken er mild men forlokkende, minner om treglør og kull, et bål på
stranden som akkurat har gått ut.
Smak: Rik sitrusfrukt og salt bakt makrell. Klassisk Islay torv er blandet
med en subtil honningsødme mens en urtekarakter i bakgrunnen gir
balanse.
Ettersmak: Maltsukker henger igjen ettersom sot og røyk forsvinner og
etterlater ganen ren og klar for en ny slurk.
Pris 779, VMP 11387701, EPD 5479050, 70 cl, 45,8 %

Single Malts of Scotland Clynelish Reserve Casks 8 Year
Old
Skotsk whisky, Single malt whisky
Denne Clynelishen ble destillert i 2011 og modnet i 8 år på fem
spesielt utvalgte fat. Denne glitrende whiskyen er en lettdrikkende
fløyel- og honningkakedram med et snev av aromatisk krydder som
holder helt til avslutningen.
Farge: Gyllen
Aroma: Barndomsfavoritter flyter inn i minnet; honningkake
belagt i melkesjokolade, forfriskende grovfiltrert eplejuice og et
utvalg av saftige kokte søtsaker.
Smak: Deilig urteaktig Linden honning blander seg med den
forlokkende smaken av vaniljesausfylt smørkrem. En behagelig rik
og ujevn struktur på ganen.
Ettersmak: Det aromatiske krydderet av kardemomme og
bukkehornkløver er lagdelt med et nydelig munnbelegg.
Pris 917, VMP 12065601, 70 cl, 48 %
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Single Malts of Scotland Caol Ila 9 Year Old #318295
Skotsk whisky, Single malt whisky
Destiller på Caol Ila i oktober 2009, tappet etter 9 år i en
hogshead som ga 231 fl
Farge: Strågul
Aroma: Høvelspon blander seg med tørr torvrøyk, mens bølger
av hjemmelaget apfelstrudel ruller i. Tropiske hint av grillet
mango og saftig ananas skinner gjennom, så vel som den
forfriskende duften av sitrongress.
Smak: En øyeblikkelig treff av torv blir fulgt av intens lakris,
med lett ferskskrapt-vaniljestang og ferskt sitronskall.
Spearmint gir litt friskhet på baksiden av ganen, med ny-splittet
ved som gir et snev av krydder. Et par nystekte østerser får inn
en viss marin innflytelse.
Ettersmak: En sitrusaktig skygge som minner om limonicello
vedvarer med litt sødme, ledsaget av anis og en smule havsalt. Det er en sterk undertone av
røyk som holder seg helt til slutten.

Pris 1169,30, VMP 12444301, 70 cl, 59,5 %

Single Malts of Scotland Bowmore 23 Year Old #960014
Skotsk whisky, Single malt whisky
Destillert på Bowmore i mars 1996, modnet i en hogshead og
tappet etter 23 år. Fatet ga 231 fl
Farge: Strågul
Aroma: Et kystlandskap sprer seg foran deg; salt havbris og
villblomster på sanddyner. Lyse plommer med brennende torv
ledsages av rosmarin, grillede ananasskiver og hermetisert
grapefrukt.
Smak: Søt røyk med posjerte pærer, sirup og saltflak.
Tilsetningen av vann vasker saltlaken bort og bringer ut gress og
en bukett med midtsommerblomster i stedet; kamilleblomster,
tusenfryd og kløver.
Ettersmak: Langt, delikat røkt og litt harpiksaktig, med hint av
brent surdeigsbrød, hvit pepper og rosa grapefruktskall.
Pris 3583,50, VMP 12475201, 70 cl, 56,1 %
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Single Malts of Scotland Reserve Casks Glen Elgin 12 Year
Old
Skotsk whisky, Single malt whisky
Destillert på Glen Elgin i 2007, modnet i en batch av fire hogshead og
tappet etter 12 år.
Farge: Gylden
Aroma: Vi blir møtt av de trøstende aromaene fra sprudlende
eplesider, fiken og varm vaniljesaus. En liten bitterhet ruller inn med
litt grapefrukt, samt de smørete, men likevel urtete notene av rosmarin
krydrete rotgrønnsaker. Med en dråpe vann dukker det opp noen
lønnesirupglaserte pekannøtter.
Smak: Mer krydret og sitrusaktig enn på nesen, får vi en mélange av
kardemomme og gurkemeie med et snev av klementin. Ganen blir
kremet og vokset med introduksjonen av klebrig fløtekaramellpudding
og vaniljefondant. Ørlite vann gjør ganen mer sirupsaktig søt, som
minner om jordbærcoulis.
Ettersmak: Den søte, klissete kvaliteten forblir, men er tilsatt
peppermynte, nellik og lakriskrydder. Det er en skygge av eple som
henger på siden nesen, dryppet med en vegetal, japanske Matcha-te.
Pris 1006,60, VMP 12475001, 70 cl, 48 %

Elements of Islay Bn8
Skotsk whisky, Single malt whisky
Destillert på Bunnahabhain. Den 8. i serien Elements of Islay derfra. En
blend av fat 5 til 17 år gamle i en mix av amerikansk eik og ex-sherry
hogsheads. 1896 fl totalt
Farge: Gylden
Aroma: Mørk appelsinsjokolade, ferskensyltetøy og strimlet sitron
verbena. Avrundet av nøtteaktig, moden cheddar.
Smak: Pepper, frukt, hjemmelaget konfekt. Røkt paprika og
spisskummen smelter sammen med syrlig sødme: epledråper og litt
svidd pære-kake. Mer pepper med knasende ingefær-nøttekjeks og en
dråpe stjerneanisolje.
Ettersmak: Værbitt lær, rå kakao og stikk med Pimento pepper, tonet
ned med danske smørkaker.

Pris 799, VMP 12475502, 50 cl, 59,6 %
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Single Malts of Scotland Marriage Clynelish 22 yo
Skotsk whisky, Single malt whisky
Dette er en blanding med bare to fat whisky - en enkelt hogshead og en enkelt sherry butt begge destillert i 1995 og modnet i mer enn 22 år. Denne whiskyen viser den lagdelte
karakteren til Clynelish, med sin ekstra modenhet som understreker en behagelig smakfull
sødme.
Farge: Gylden mahogni
Aroma: Intenst tunge toner av motorolje og ny sykkelkjede blander seg med saftig krabbeeple mix. Rene furunåler på fuktig skogbunn flyter inn, etterfulgt av flassende glasur på en
pærekompottfylt cupcake og den skarpe aromaen til nye skolebøker.
Smak: Sur, men ikke sitrusaktig - mer i likhet med stikkelsbær. Krydret jalapenos, dryppet
med olivenolje og mini-pickles dynket i dill og saltlake. Deretter litt stablet ved og røkt
paprika, etterfulgt av kremet søthet av vaniljesausterter.
Ettersmak: Det forfriskende treffet av en
sprudlende apelsin-vitamindrink, mentol
hostedråper og "Bullseye" kokte søtsaker. Et
dryss sitronskall henger igjen med en romgjennomvåt kanel.
Pris 3228,40, VMP 12475601, 70 cl, 55,4 %
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Single Malts of Scotland Director's Special Caol Ila 35 yo
Skotsk whisky, Single malt whisky
Bare 144 flasker ble produsert fra en enkelt hogshead av Caol Ila single malt Scotch whisky,
som ble modnet i mer enn 35 år.
Farge: Gammelt gull
Aroma: Mild chorizo med et dryss av modnet parmesan, etterfulgt av en håndfull høvelspon.
Et snev av røyk fra en døende ild smelter sammen med den jordiske fruktigheten av
epleskall. Smuldrende grillet svinekjøtt drysset med mild chilipulver og blomstrende
hyansintblader.
Smak: Mer eple, blandet med ristede kandiserte hasselnøtter. Noe sirupsaktig sødme
etterfølges av knekket ved og den
flekkete skorpen til en vedfyrt pizza.
Noen få dråper Poire William fletter
seg sammen med en bit millionaire’s
shortbread.
Ettersmak: En askete, sofistikert røyk som den av en lett sigar - holder seg
på knivsodden med en
sitronsvampekake og et snev av brent
gress. En følelse av munnbelegg forblir
med den forfriskende kremet av
mynteis.

Pris 8412,30, VMP 12457001, 70 cl,
50,9 %
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Single Malts of Scotland Glen Elgin 1995 23 Year Old
#3198
Skotsk whisky, Single malt whisky
Denne vintage single malt fra 1995 ble destillert på Glen Elgin og
modnet i over 23 år i en hogshead som bare ga 246 flasker.
Overstrømmende og ung i nesen, tar deg kort tid på en vill tur fra
søtsaker til kooperasjonene og de grønne feltene i Speyside.
Farge: Lys gylden
Aroma: Morsomme og livlige toner av vaniljeskiver, byggsukker,
vingummier, melkesjokoladeknapper og gelébønner - velg søtsaker
i et glass.
Smak: Fortsatt søt, men nå med en samling bakst: smultringer,
sitronkremkaker og ananas opp-ned kake. Gitt tid blir den mer
moden og eiket med et lite hint av pepper.
Ettersmak: Eikete hint falmer inn i fennikel og likør. Konfektnotene
henger etter, men er nå ledsaget av en dash olivenolje, ferskt høy
og hageurter.
Pris 1862,80, VMP 12456901, 70 cl, 53,1 %
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Single Malts of Scotland Reserve Casks Benrinnes 13 Year Old
Skotsk whisky, Single malt whisky
Et parti med seks hogsheads fra Benrinnes
ble brukt til å lage denne single malten,
destillert i 2007 og modnet i mer enn 13 år.
Et interessant ekteskap av søtt og
velsmakende, denne whiskyen er en dram
som egner seg godt til en rusletur i
regnværsdager ved en åsside.
Farge: Gyllen
Aroma: Det begynner med en åpning av
stroopwafel, ledsaget av den søte
rikdommen av kokosmelk og en hjelp av
nyknuste kanelstenger. Gradvis beveger
aromaene seg fra søte til velsmakende, med
en litt salt smak som ligner på Comté-ost.
Smak: En kremaktig kvalitet dukker opp den av smørkaramellsaus - smelter med en
oljete tekstur som fremhever urtetoner av
rosmarin og salvie. Igjen, den søte, men salte
kvaliteten vises tydelig på nesen, med en
hjelp av karamelliserte rødløkschutney smurt
med cashewnøttesmør.
Ettersmak: En varm finish aksentert av
lysheten av sukkersirup og muskat, drysset
på en fruktsalat. Noe knust pepperkorn
holder seg på med fennikelaksent.

Pris 1003,70, VMP 12475101, 70 cl, 48 %
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Spesialbestilling
Wemyss Rhubarb Crumble & Cream 1990 Bunnahabhain 28
yo
Skotsk whisky, Single malt whisky
Destillert på Bunnahabhain i 1990. Tappet i 2019,, fatet ga 267 fl
Farge: Lyst gull
Aroma: Et levende spritdrevet hint etterfulgt av kremet grøt,
havrekaker og cashewnøtter før den elegant forvandles til rik
vaniljeinfusjonert krem eller crème anglaise.
Smak: En behagelig og livlig burst av syrlig frukt som blander seg
med kremete vaniljesaus-notater som Rabarbra og Custard kokte
søtsaker. Denne urøykte Islay-malten er overraskende levende for sin
alder med middels sødme og en fet, tyktflytende munnfølelse.
Ettersmak: Kort, men pepret med dvelende terte-notater som friske
plommer.

Pris 2710, VMP 12898901, 70 cl, 46 %

Wemyss Honey I'm Home! 1988 Bunnahabhain 30 yo
Skotsk whisky, Single malt whisky
Destillert på Bunnahabhain i 1988. Modnet i et hogshead til tapping etter 30 år,
som ga 237 fl
Farge: Skittent gull
Aroma: Middels fyldige søte hint av honning, karamelltoffee og karamellsaus.
Rike maltaromaer kombineres til byggkorn, svamp- og honningkake. Subtile
aromaer av ville blomster og mandler kan også oppdages.
Smak: Bølger av søt, blomster og mild bitter honning. Muscovadosukker og
valnøttkrem. Skånsomme krydder utvikler seg etter noen sekunder, og blir til
ingefær, rosa pepperkorn og kanel. Medium fyldig, avrundet og munnbeleggende.
Ettersmak: En nøtteaktig finish som ligner en Amontillado sherry eller sprø
peanøtter.

Pris 3150, VMP 12898601, 70 cl, 47 %
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Wemyss Turmeric Caramel Latte 1996 Glen Keith
23 yo
Skotsk whisky, Single malt whisky
Destillert på Glen Keith i 1996, tappet på fatstyrke
Farge: Mørk gylden
Aroma: Kakao, kaffe, karamellsaus, marsipan og
byggsukker blir søtt. Søt müstig aroma med hint om et
Cavernous Dunnage lagerhus
Smak: Krydret og kremaktig med ingefær, brandysnaps,
chai og jordaktig gurkemeie. Krem fra mandelmelk, søt
melk. Rik eplejuice, kaffe og søt karamell
Ettersmak: Bittersøt med ingefærte og varende gurkemeie
krydder

Pris 1965, VMP 12899001, 70 cl, 54,6 %

Wemyss Velvet Fig 25 yo
Skotsk whisky, Blended maltwhisky
5 ex-sherry hhd fra 94 Speyside og Highland, blandet med 15 ex-sherry hhd urøykt
Bunnahabhain fra 88 blandet for modning sammen i 14 refill hhd i 16 måneder
Farge: Mahogny
Aroma: Rike solbær og lønnesiruptoffee mot komplekse trearomaer og aromatiske krydder
som minner om en antikk humidor
Smak: Rike hint av tørket fiken,
maraschinokirsebær, dadler, plommer og tørket
aprikos ved siden av god melkesjokolade, Black
Forest Gateau. Krydder av tre og lær tilfører dybde i
en fløyelsmunn
Ettersmak: Hint om søtt og floralt som en gourmet
Türkish Deligth

Pris 1788, VMP 12899101, 70 cl, 42,3 %
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Nettbutikk
Omsider har vi fått oss nettbutikk, https://butikk.daracha.no. Det er nok dårlig med whisky du
kan handle i den, men glassene til å nyte de edle dråpene fra finner du der.
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Sistesiden
Du finner masse «greier» til den gode drammen din på websidene våre.
For mer info, send en epost til info@daracha.no
Litt info om de forskjellige destillerier, tappere og bryggerier, samt alle våre produkter med mer info
og smaksnotater, finner du på daracha.no

Med hilsen
Daracha AS

Nils A, Johannessen
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